
 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย : เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ ่



ค้าน้า 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)” 
กำรน ำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจิตมำใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริตเกิดขึ น องค์กรก็สำมำรถรับทรำบอย่ำงรวดเร็วและหำวิธีกำรที่จะ
บรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ นให้เหลือน้อยที่สุด เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับมอบหมำยให้ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตัวชี วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  ตัวชี วัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำร
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ข้อ  036 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ซึ่งประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดขึ น กำรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ปฏิบัติตำมคู่มือ
แนวทำงประเมินควำมเสี่ยงทุจริตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต ในภำครัฐ (ป.ป.ท.) เพ่ือ
ก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันกำรทจริต  กำรรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 
 
 

เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่   อ้าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และ
กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยของภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ก ำหนดตัวชี วัดออกเป็น  10 ตัวชี วัด ดังนี  
  1.   กำรปฏิบตัิหน้ำที่  
  2.   กำรใช้งบประมำณ 
  3.   กำรใช้อ ำนำจ 
  4.   กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
  5.   กำรแก้ไขปญัหำกำรทุจริต 
  6.   คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
  7.   ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
  8.   กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
  9.   กำรเปิดเผยข้อมูล  
  10. กำรป้องกันกำรทุจรติ 
  เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ ถูกก ำหนดให้ประเมินตัวชี วัดที่ 10 กำรป้องกนักำรทุจริต ตัวชี วัดย่อยที่  10.1 
กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกำรทุจรติ ข้อ 036 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทจุริต ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 
ขั นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1. กำรระบุควำมเสีย่ง 
 ระบุควำมเสี่ยง อธิบำยรำยละเอียด รูปแบบ  พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Known Factor Unknown  Factor 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ำรถยนต์ของเทศบำลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจำกงำนของ
เทศบำลบ่อยครั ง ซึ่งต้องรับผดิชอบจ่ำยค่ำน  ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีกำรเบิก
ค่ำน  ำมันเชื อเพลิงและท ำกำรเบิกเกินควำมจริง 

 

√ 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)หรือสินบน 
-กำรรับของขวัญจำกบุคคลอื่น เพือ่ช่วยให้บุคคลนั นไดผ้ลประโยชนจ์ำกองค์กร 

 
√ 

การท้าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts) 
-เจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรกำรจดัซื อจัดจำ้งท ำสัญญำซื อของจำก
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 
√ 

การท้างานพิเศษ (outside employment or moonlighting) 
-กำรที่เจ้ำหน้ำที่ไม่ท ำงำนท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกเทศบำลอย่ำงเต็มที ่แต่เอำ 
เวลำไปรับงำนพิเศษอื่น ๆ ท่ีนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
หน่วยงำน 

 

√ 

การจัดซื อจัดจ้าง 
-กำรก ำหนดคณุลักษณะเฉพำะของวัสดุและครุภณัฑ์ (Specification) ที่จัดซื อ
จัดจ้ำงให้พวกพ้องได้เปรยีบหรือชนะประมูล 
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจดัซื อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศจัดซื อจัด
จ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 

 

√ 

 
  



2. เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง 
 ค่ำควำมเสี่ยงรวม คดิจำกระดับ ควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบโดยมีเกณฑ์ ดัง
นี ่
 1. ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดงันี  
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั น ๆ (MUST) หมำยถึง มีควำมจ ำเป็นสงูของ
กำรเฝำ้ระวังควำมเสีย่งกำรทจรติที่ต้องท ำกำรป้องกันไม่ด ำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั นตอนรองของกระบวนงำนนั น ๆ (SHOULD) หมำยถึง มีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 1 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต กิจกรรมหรือขั นตอนหลัก  MUST กิจกรรมหรือขั นตอนรอง SHOULD 
การจัดซื อจัดจ้าง 
-กำรก ำหนดคณุลักษณะเฉพำะของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ (Specification) ที่จัดซื อจัดจ้ำงให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล 
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจดัซื อจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปดิประกำศกำรจัดซื อจดั
จ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 

 
2 
 
 

2 

 

 
 2. ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี  

  -กิจกรรมหรือขั นตอนกำรปฏิบัติงำนนั นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย Stakehoders รวมถึงหน่วยงำน
ก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคเีครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3  

  -กิจกรรมหรือขั นตอนกำรปฏิบัติงำนนั นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยไดล้ด รำยจ่ำยเพิม่ 
Financial ค่ำอยู่ท่ี 2 หรือ 3 

  -กิจกรรมหรือขั นตอนกำรปฏิบัติงำนนั นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User ค่ำอยู่ท่ี 
2 หรือ 3 

-กิจกรรมหรือขั นตอนกำรปฏิบัติงำนนั นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process หรือผลกระทบด้ำนกำรเรยีนรู้ 
องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ท่ี 1 หรือ 2 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระดับควำมรุนแรงผลกระทบ 
การจัดซื อจัดจ้าง 
-กำรก ำหนดคณุลักษณะเฉพำะของวัสดุและครุภณัฑ์ (Specification) ที่จัดซื อ จัด
จ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล 
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจดัซื อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เชน่ กำรปิดประกำศกำรจัดซื อ จดั
จ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 

 
2 
 

2 

 

 

 

 

 



ตำรำงเมทริกสร์ะดับควำมเสี่ยง 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ระดับควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวัง 

ระดับควำมรุนแรง
ผลกระทบ 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม
ควำมจ ำเป็น x 
ควำมรุนแรง 

การจัดซื อจัดจ้าง 
-กำรก ำหนดคณุลักษณะเฉพำะของวัสดุและครุภณัฑ์ 
(Specification) ที่จัดซื อจัดจ้ำงใหพ้วกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะกำรประมลู 
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจดัซื อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น 
กำรปิดประกำศกำรจัดซื อจดัจ้ำง  หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่ำช้ำ 

 
2 
 
 

2 

 
2 
 
 

2 

 
4 
 
 

4 

 

Risk  Matrix 

ควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวังควำมรุนแรงของผลกระทบ 1 2 3 
3    
2    
1    

                                                                   

                                                           ระดับสูงมำก   ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน + แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

                                                              ระดับสูง        ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน + แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

                                                              ระดับปำนกลำง  ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

                                                               ระดับต่ ำ        ใช้กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

                                                              ควำมเสี่ยงเรื่องกำรทุจริต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กำรประเมินกำรควบคมุควำมเสี่ยง 

 เกณฑ์คณุภำพกำรจัดกำร จะแบ่งออกเป็น  3 ระดับ ดังนี  
 ดี : จัดกำรได้ทันที  ทุกครั งท่ีเกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รบัมอบผลงำน องค์กรไมม่ีผลเสีย 
 พอใช้ :จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่  มบีำงครั งยังจัดกำรไมไ่ด้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร / ผู้รับมอบผลงำน องค์กรแต่ยอมรับ
ได้ มีควำมเข้ำใจ 
 อ่อน : จัดกำรไมไ่ด้ หรือไดเ้พียงสว่นน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกดิจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ
ผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไมม่ีควำมเข้ำใจ 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
คุณภำพ 

กำรจัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสีย่งกำรทุจริต 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเสี่ยง 

ระดับปำนกลำง 
ค่ำควำมเสี่ยง 

ระดับสูง 
การจัดซื อจัดจ้าง 
-กำรก ำหนดคณุลักษณะเฉพำะของวัสดุ 
และครภุณัฑ์ (Specification) ที่จัดซื อจัด
จ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำร
ประมลู 
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจดัซื อจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปดิประกำศล่ำช้ำ 

 
พอใช้ 

 
 
 

พอใช้ 

  
√ 
 
 
 
√ 

 

 

4. แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 เทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่ ได้ก ำหนดมำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 7 มำตรกำร ได้แก ่
 1. มำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต ์
 2. มำตรกำรใหผู้้มสี่วนได้เสยีมีส่วนร่วม 
 3. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
 4. มำตรกำรจดักำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี 
 5. มำตรกำรป้องกันกำรับสินบน 
 6. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดลุพินิจ 
 7. มำตรกำรป้องกันกำรขดักันระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนร่วม 
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