
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

เทศบาลต าบลอุทัย ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Asseement : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ก าหนดตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10.  การป้องกันการทุจริต 
  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลอุทัย 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.การระบุความเสี่ยง 

  ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 

- น าเครื่องมือของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
หรือกลุ่มของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลซึ่งมิได้
ขออนุญาตอย่างเป็นทางการหรือด าเนินการใหูู้กต้อง
ตามระเบียบของเทศบาล 

  

การรับผลประโยชน์ต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือ
สินบน 

- การรับของขวัญจากบุคคลทั่วไป เพื่อให้ช่วยเหลือบุคคล
นั้นหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับผลประโยชน์จากเทศบาล 

  

การท าธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา   
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- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท า
สัญญาซื้อของจากบริษัทหรือร้านค้าของครอบครัวตนเอง
หรือที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ด้วย 

  

การท างานพิเศษ 

- พนักงานไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่าง
เต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับท างานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 

- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

  

 

หมายเหตุ  Known Factor : ความเสี่ยงเคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 

 Unknown Factor : ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มา
จากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า 

 2. การวิเคราะห์สูานะความเสี่ยง 

     วิเคราะห์เพื่อแสดงสูานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 

    สูานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ า 

  สูานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารูใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สูานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

  สูานนะสีแดง : ความเสี่ยงสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนที่ไม่รู้จักสามารูตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารูก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 
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ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 

- น าเครื่องมือของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองหรือกลุ่มของตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลซึ่งมิได้ขออนุญาตอย่างเป็น
ทางการหรือด า เนินการใหูู้ กต้องตาม
ระเบียบของเทศบาล 

  

 

√ 

  

การรับผลประโยชน์ต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดหรือสินบน 

- การรับของขวัญจากบุคคลทั่วไป เพื่อให้
ช่วยเหลือบุคคลนั้นหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากเทศบาล 

 
√ 

   

การท าธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็น
คู่สัญญา 

- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างท าสัญญาซื้อของจากบริษัทหรือ
ร้านค้าของครอบครัวตนเองหรือที่ตนเองมี
หุ้นส่วนอยู่ด้วย 

 
√ 

   

การท างานพิเศษ 

- พนักงานไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจาก
เทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับท างาน
พิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากเทศบาล 

 
√ 

   

การจัดซื้อจัดจ้าง 

- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 

- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า การแบ่งซื้อแบ่ง
จ้าง 

 
√ 

 
 
 

√ 
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 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

    ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

  3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

  -  ู้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น (Must) หมายูึง มีความ
จ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ Must คือ ค่าที่
อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

  - ู้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนของกระบวนงานนั้น (Should) หมายูึง มีความจ าเป็นต่ าใน
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ Should คือ ค่าที่ในระดับ 1 

ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 

- น าเครื่องมือของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองหรือกลุ่มของตนเองนอกเหนือจากงานของ
เทศบาลซึ่งมิได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการหรือ
ด าเนินการใหูู้กต้องตามระเบียบของเทศบาล 

  

 

1 

 

  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมูึงหน่วยงานก ากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 3 หรือ 2 

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวกับผลการทบทางเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 
ค่าอยู่อยู่ท่ี 2 หรือ 3 

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือกระทบด้าน
การเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 

- น าเครื่องมือของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองหรือกลุ่ม
ของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลซึ่งมิได้ขออนุญาต
อย่างเป็นทางการหรือด าเนินการใหูู้กต้องตามระเบียบของ
เทศบาล 

 

2 
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สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
คว ามจ า เ ป็ น  X 
ความรุนแรง 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 

- น าเครื่องมือของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองหรือกลุ่มของตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลซึ่งมิได้ขออนุญาตอย่างเป็น
ทางการหรือด า เนินการใหูู้ กต้องตาม
ระเบียบของเทศบาล 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

Risk Matrix 

ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

1 2 3 

3    

2    

1    

 

 

 

 

                             ระดับ สูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 

                             ระดับ สูง  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 

          ระดับ ปานกลาง   ใช้กระบวนการควบคุมภายใน  

          ระดับ ต่ า  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน  

 

    ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบูึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน 

 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบูึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบูึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ต่ า 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่ า ค ว า ม
เ สี่ ย ง
ระดับสูง 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 

- น าเครื่องมือของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองหรือกลุ่มของตนเองนอกเหนือจากงานของ
เทศบาลซึ่งมิได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการหรือ
ด าเนินการใหูู้กต้องตามระเบียบของเทศบาล 

 
 

พอใช้ 

 
 

√ 

  

5. แผนบริหารความเสี่ยง 

 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลต าบลอุทัยจึงได้ก าหนดมาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564 จ านวน 7 มาตรการ ดังนี้ 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
3. มาตรการส่งเสริมความโปผร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 


