
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

 

 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดตัวชี้วัดออกเปน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 
2) การใชงบประมาณ 
3) การใชอํานาจ 
4) การใชทรัพยสินของราชการ 
5) การแกไขปญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดําเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9) การเปดเผยขอมูล 
10) การปองกันการทุจริต 

 เทศบาลตําบลแมทาชาง ถูกกําหนดใหประเมินตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 
การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต ของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
1. การระบุความเส่ียง 

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว 
- นํารถยนตของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ 
เทศบาล บอยครั้ง ซ่ึงตองรับผิดชอบจายคาน้ํามันดวยตนเอง แตกลับมีการเบิก
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและทําการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

 

 

การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวญัจากบุคคลอื่น เพ่ือชวยใหบุคคลนั้นไดผลประโยชนจาก
องคกร 

 
 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เปนคูสัญญา (Contracts) 
- เจาหนาที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางทําสัญญาซ้ือของจาก 
บริษัทของครอบครวัตนเองหรอืบริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู 

 
 

การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การที่เจาหนาที่ไมทํางานทีไ่ดรบัมอบหมายจากเทศบาลอยางเต็มที่ แตเอา
เวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที ่ที่ไดรับ 
มอบหมายจากหนวยงาน 

 

 

การจัดซ้ือจัดจาง 
- การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification)ที่ 
จัดซ้ือจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปดขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศการ
จัดซ้ือจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

 

 



หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด คาดวาจะมีโอกาสเกิดซํ้าสูง หรือมีประวัติอยูแลว 
     Unknown Factor - ความเสี่ยงท่ีไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการ
     พยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
 

2. การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
   วิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 
   สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
   สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน 
 ตามปกติควบคุมดูแลได 
   สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายในองคกรมี
หลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุมหรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 
   สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจักไมสามารถ 
ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว 
- นํารถยนตของเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ 
เทศบาล บอยครั้ง ซ่ึงตองรับผิดชอบจายคาน้ํามันดวยตนเอง แตกลับมี
การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงและทําการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

   

 

การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือชวยใหบุคคลนั้นไดผลประโยชน
จากองคกร 

   
 

การทําธรุกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เปนคูสัญญา (Contracts) 
- เจาหนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางทําสัญญาซ้ือของจาก 
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุนสวนอยู 

   
 

การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การท่ีเจาหนาท่ีไมทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากเทศบาลอยางเต็มท่ี 
แตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับ 
มอบหมายจากหนวยงาน 

   

 

การจัดซ้ือจัดจาง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification)ท่ี 
จัดซ้ือจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปดขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศ
การจัดซ้ือจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. เมทริกสระดับความเส่ียง 
   คาความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ โดยมี
เกณฑดังนี้ 
 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
 - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจําเปนสูงของ 
การเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทาการปองกันไมดาเนินการไมได คาของ MUST คือ คาท่ีอยูใน 
ระดับ 3 หรือ 2 
 - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจําเปนต่ําในการเฝา 
ระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

การจัดซ้ือจัดจาง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification)ท่ีจัดซ้ือจัดจางใหพวกพองไดเปรียบ
หรือชนะการประมูล 
- การปกปดขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณะ เชน 
การปดประกาศการจัดซ้ือจัดจาง หรือเผยแพรขอมูล
ลาชา 

 
2 
 
 

2 

 

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง

หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม 

Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User คาอยู

ท่ี2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
การจัดซ้ือจัดจาง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ(Specification)ท่ี
จัดซ้ือจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปดขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศ
การจัดซ้ือจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

 
2 
 

2 

 
 
 
 
 



สรุปตารางเมทริกสระดับความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จําเปนของ

การเฝาระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม
ความจําเปน x 
ความรุนแรง 

การจัดซ้ือจัดจาง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification)ท่ีจัดซ้ือจัดจางใหพวกพองไดเปรียบ
หรือชนะการประมูล 
- การปกปดขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณะ เชน 
การปดประกาศการจัดซ้ือจัดจาง หรือเผยแพรขอมูล
ลาชา 

 
2 
 
 

2 

 
2 
 
 

2 

 
4 
 
 

4 

 

Risk Matrix 
 

ความจําเปนของการเฝาระวัง 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

1 2 3 

3    
2    
1    

 
ระดับสูงมาก ใชกระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับสูง ใชกระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดบัปานกลาง ใชกระบวนการควบคุมภายใน 
ระดับต่ํา ใชกระบวนการควบคุมภายใน 

  ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

เกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมีผลเสีย

ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร 

แตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับ

มอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง

ระดบัปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
การจัดซ้ือจัดจาง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภณัฑ(Specification)ท่ีจัดซ้ือจัดจางใหพวก
พองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปดขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตอ
สาธารณะ เชน การปดประกาศการจัดซ้ือจัด
จาง หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

 
พอใช 

 
 

พอใช 

  
 
 
 
 

 

 
5. แผนบริหารความเส่ียง 

เทศบาลตําบลแมทาชางไดกําหนดมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
ประจําป 2563 จํานวน 7 มาตรการ ไดแก 

1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
3. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
5. มาตรการปองกันการรับสินบน 
6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 


