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คำนำ 

                     เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ
ต่อองค์กรและประเทศชาติ ซ่ึงปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ย่ังยืน ซ่ึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน 
และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน
ของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบที่ไม่คาดคดิ โอกาสที่จะประสบกับปญัหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะ
เป็นความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียง การ
ทุจร ิตและประพฤติมิชอบมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแตอ่ย่างใด 

                       เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีบทบาทในการขับเคล่ือน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤ ติ                 
มิชอบจะเป็นเครื่องมือหน่ึงในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำส่ังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการ
ป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในทุกระดับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้นำหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2580) มาปรับใช้ในองค์กรโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ระยะที ่ 3 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ที ่ม ีวิสัยทัศน์ค ือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาต ิต ้านทุจริต”                    
ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้
ดำเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤตมิิชอบในองค์กรข้ึน เพื่อให้หน่วยงานเทศบาลฯมีมาตรการ 
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตและและประพฤติมิชอบของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการการปอ้งกันการทจุริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
………………………………………. 

1. ความเปน็มา 
การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณคอร์รัปช่ัน 

(Corruption Perceptions index : CPI) ในชวงที่ผ่านมา คาคะแนนอยูในระดับต่ำกวาครึ่งมาตลอดส่งผลถึง          
ภาพลักษณและดัชนีความเชื ่อมั ่นต่อต่างชาติที ่มีต่อประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ระบุว่า องค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International หรือ TI) ได้เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
หรือ CPI) ประจำปี 2564 จากจำนวน 180 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทย ได้ 35 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
110 ของโลก และจากยุทธศาสตร์ชาติติวาด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ได้กำหนดเป้าประสงคหลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศ
ไทยสูงกวารอยละ 50 และเพื ่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  เป ็นประจำทุกปี มาใช ในการประเมินการ
ดำเนินงานของสวนราชการเพื่อยกระดับความโปรงใส ซึ่งจะสนับสนุนให้คา CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็น
เกณฑประเมินผลที่ตองการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปรงใสและต่อต้านการทุจริตในองคกร โดยสนับสนุนให้
หน่วยงานภาคดำเนินการปองกันผลประโยชน์ขัดกันหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความรูตามคมูือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การปอง
กันผลประโยชน์ ทับซ้อนแกเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน 

การมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั ่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อ 
กฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใชอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเป็น 
อิสระและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชนสาธารณะของส่วนรวม และทำใหผลประโยชน์หลักของ
องคกร หน่วยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชน
ทางการเงิน คุณภาพ การใหบริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต่ระดับองคกรจนถึง ระดับสังคม อย่างไรก็ตามทามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผูกระทำความผิด
โดยไมเจตนาหรือไมมีความรู ในเรื่องดังกลาวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ                      
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจรติ
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคตอ่การ
พัฒนาประเทศ 
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2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการความเสี่ยง เปน็เครื่องมือทางกลยุทธที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ  เชน การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำใหเกิดความเสียหายแก่องคกรภายใตสภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องคกร                 
ลวนแตม่ีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไมแน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององคกร 
จึงจำเป็นตองมีการะดมการความเสี่ยงเหลานั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปัจจัยเสี่ยงใดบาง                 
ที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององคกร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
จัดลำดับความสำคัญของความเสียงกำหนดแนวทางใน การจัดการความเสี่ยง และตองคำนึงถึงความคุมคาใน
การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายใตการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมา              
ภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมา                
ภิบาล เพื ่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่ 69/2559 ลงวันที ่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกสวนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ  ไดก้ำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ ่งเนนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม                   
การมีสวนร่วมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้

ดังนั้น เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงไดจ้ัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น สำหรับใชเป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อสดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดบัของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูบนระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบ
ไดอ้ย่างมีระบบ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

3. นิยามความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี ่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใดๆ ที ่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ                  

ที่ไมแน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไมเป็นตัวเงิน) หรือกอให้เกิด
ความลมเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเป้าหมายขององคกร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงานการเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) 
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเ้ป็น 3 สวน ดังนี้ 

1) ปจัจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำใหเ้กิดความเสี่ยง 
2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนนิงาน หรือ นโยบาย 
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสีย่ง 
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การบริหารจัดการความเสีย่ง (Risk Management) 
การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปัจจัย และ

ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ  เพื่อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือ
ผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ้

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง 

กระบวนการตำเนินต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ 
เสี ่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอยู ในระดับที ่องคกรยอมรับได้  ประเมินได ควบคุมได และ 
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และชื่อเสียงของ องคกรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีสวนร่วมในการบริหารความ 
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่ว ทั้งองคกร 

4. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรการปองกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกอให้เกิดการทจุริตในองคกรได  
1) เพือ่ใหผู้บ้ริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขาใจหลกัการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
2) เพือ่ใหผู้้ปฏิบัตงิานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง 
3) เพือ่ใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 
4) เพือ่ใชเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
5) เพือ่ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทีจ่ะเกิดข้ึน 

5. เป้าหมาย 
1) ผบูริหารและผปูฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจเรื่องการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อนำไป

ใชในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปให้บรรลุตามวัตถุประสงคและเป้าหมาย                      
ที่ กำหนดไว 

2) ผบูรหิารและผู้ปฏิบัตงิาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหค์วามเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงใหอยใูนระดับที่ยอมรบัได ้

3) สามารถนำแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงไปใชในการบรหิารงานทีร่ับผิดชอบ 
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองคกรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรบัผิดชอบตอ่ความเสี่ยงและการบรหิารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดข้ึนอย่าง

เหมาะสมทั่วทั้งองคกร 
6) การบริหารจัดการความเสี่ยงไดร้ับการปลูกฝงใหเ้ป็นวัฒนธรรมขององคกร 
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6. ประโยชนข์องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารทำให้องคกรสามารถจัดการกับ     

ปัญหาอุปสรรคและอยูรอดได้ในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทำให้องคกรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหลังวาจะไดร้ับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) เป็นสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วย
คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลกัทีส่ำคัญ และสามารถทำหนาที่
ในการกำกับ ดูแลองคกรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งตั้งอยูบนความเสี่ยง 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองคกรไดอ้ย่างครบถ้วน ซึ่งคลองคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเครื ่องมือที ่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี ่ยงเป็นเครื ่องมือ                  
ที่ช่วยให้ผูบริหารสามารถมั ่นใจไดวา ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้ง              
เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผูบ้รหิารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เชน การวางแผนการกำหนด
กลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด และสามารถ ปกปองผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลคาแกองคกร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองคกรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี ่ยงทำให
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดย
ที่ผู้บริหารมี ความเขาใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่ำและกิจกรรมที่มีความ เสี่ยงสูงยอมแตกต่างกัน หรือการเลือกใชมาตรการแต่ละประเภทยอมใชทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นตน 

7. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนข์ัดกัน 
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคล 

ไมวาจะเป็นนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหนาที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏบิัติ 
หนาที่ใน ตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยูและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำน้ัน
อาจจะเกิดข้ึน อย่างรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของ  
ตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได ้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร

ปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีองคประกอบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ตามมาตรฐาน COSO 2013 ดังนี้ 

- กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
- ระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยงอย่างครอบคลมุ 
- พจิารณาโอกาสที่จะเกิดการทจุริต 
- ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
การควบคุม มีองคประกอบ ดังนี ้
- ควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยใูนระดับที่ยอมรับได ้
- พฒันาระบบเทคโนโลยทีี่ใชในการควบคุม 
- ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏิบัติได ้
การกำกับติดตามและประเมินผล มีองคประกอบ ดังนี ้
- ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแต่ละองคประกอบและหลังการจะตอง Present และ 

Function (มีอยูจริง และนำไปปฏิบัติได) อีกทั ้งทำงานอย่างสอดคลองและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การ 
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงได้ศึกษาเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงของมาตรฐาน 
COSO 2013 ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย พิจารณาโอกาสที่อาจจะเกิดการ
ทุจริต เป็นหลักความแตกต่างของการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรม
การตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุก
ภาระงานร่วมกันโดยเป็นสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที ่มีการรับรู และ ยอมรับจากผูที ่เกี ่ยวของ                  
(ผูนำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre – Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความ
เสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post – Decisionกรอบหรอืภาระงานในการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ  มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

➢ Corrective: แกไขปัญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ ่งที ่มีประวัติอยูแลว ทำอย่างไรจะไมให้ 
เกิดข้ึนซ้ำอีก 

➢ Detective: เฝ้าระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบตอง - 
สอดสองตั้งแต่แรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก                 
ผู้บริหาร 
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➢ Preventive: ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุมเสีย่งต่อการกระทำผิด ในสวน
ที่พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายได้วามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวา 
ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไมเปดชองวางให้การทุจริต 
เข้ามาไดอ้ีก 

➢ Forecasting: การพยากรณประมาณการ ที่อาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปรามลวงหนา้ 
ในเรื่องประเดินที่ไมคุนเคยในสวนที่เปน็ปัจจัยความเสีย่งทีม่าจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown Factor)  

องคประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
องคประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรง

กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบต่าง ๆ  คุณภาพการควบคุม กำกับ
ควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม 
ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 

 
 
ขอบเขตประเมินความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดแ้บงประเภทความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบ ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมตัิ อนุญาต (เฉพาะ

หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก                   
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบในความโปรงใสของการใชอำนานและตำแหนง     
หนาที่รัฐ 

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปรงใสของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ ในปงบประมาณ 2565 
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ขั้นตอนการประเมินความเสีย่งทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี ้
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบรหิารจัดการความเสี่ยง 
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทำระบบการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
8. จัดทำรายงานการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

8. การประเมินความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กอนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้

ดำเนินการประชุมระดมสมองจากบุคลากรของสวนราชการ เพื่อคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ                 
ที่สวนราชการได้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละประเภทให้ครบ คลุมทุกสวนราชการนำมา
พิจารณาทำการประเมิน ซึ่งได้จำแน่กขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว                   
3 ด้าน ดังนี ้

1) ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมตัิ อนุญาต (เฉพาะ
หน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

2) ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนง 
หนาที่ 

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ (เนนโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน) 
เมื่อคัดเลือกได้แลว จึงทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจ                
กอให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ จัดเตรียมข้อมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑใน
การปฏิบัติงานที ่เกี่ยวของ จากนั ้นจึงพิจารณา ดำเนินการตามขั ้นตอนประเมินความเสี ่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

8.2 การระบคุวามเสี่ยง (Risk Identification) 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไดนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในสวนรายละเอียดขั้นตอน 

แนวทางหรือเกณฑ การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริง ซึ่งในขั้นตอน  
การปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบไปด้วยขั้นตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุ 
ความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ                
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มิชอบเทานั ้น และในการประเมินตองคำนึงถึงความเสี ่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
อาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสีย่ง ต่ำ แตอ่าจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ  ในการดำเนินงานที่ไมไดอ้ยูใน
ขั ้นตอนก็เป็นได้ โดยไมตองคำนึงวา หน่วยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบนั้นอยูแลว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor 
หรือ Unknown Factor 

 

Known Factor  
ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรวูาเคยเกิดมากอน 
คาดหมายไดว้ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยูแลว 

Unknown Factor  
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาใน
อนาคต ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน (คิดลวงหนา  
ตีตนไปกอนไขเสมอ) 

 
เทคนิคการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยวิธีการ             

ต่าง ๆ ดังนี ้
 

 
 
 

แผนผังแสดงวิธีการและเทคนิคการระบุความเสี่ยง หรอืคนหาความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)  
 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
Know Factor 

(รับรูวาเคยเกิดมาแลว) 
Unknown Factor 

(คาดการณวาอาจตองเกิด) 
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ 
1. การตรวจเอกสารไมครบถ้วนตามที่ระบุไว 

ในคำขอ แตม่ีการรับเรื่องไว้ 
✓  

2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/
สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึง่จะนำไปสูก่าร
เอื้อประโยชนใ์ห้กับคูสัญญา 

✓  

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหน่งหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไมปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ การใชรถยนต์สวนกลาง 
✓  

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกจ่าย เชน ปลอมลายมือช่ือ แกไข
ใบสำคัญรับเงิน  

✓  

5. เจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
มีการรับเงินหรือผลประโยชนจ์ากผู้รบัจ้าง 
และจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง 

 ✓ 

ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ 
6. เจ้าหน้าที่มเีจตนาปดบังข้อมูล และเบกิเงิน

ราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เชน ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

 ✓ 

7. การจัดโครงการตามยุทธศาสตรข์อง
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำป
งบประมาณ 2565 ที่อาจมีการแอบแฝง 
หรือเกินความจำเป็น ทำใหก้ารใชจ่าย 
งบประมาณที่ไมคุมคา 
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ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) (ต่อ) 
 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
Know Factor 

(รับรูวาเคยเกิดมาแลว) 
Unknown Factor 

(คาดการณวาอาจตองเกิด) 
 7.1 การร่วมมือกันประกวดราคา  ✓ 
 7.2 กรรมการทีเ่กี่ยวของกับการจัดซื้อ          

จัดจางมีสวนไดส้วนเสีย 
 ✓ 

 7.3 โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับ           
พวกพอง 

 ✓ 

 7.4 การสืบราคาที่อาจไมมีการสบืราคาจาก
ผูป้ระกอบการจริง จำนวน 3 ราย ทกุราย 

✓  

 7.5 การตัง้ใจในการจัดทำ TOR ที่มี             
จุดประสงคเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และ
พวกพอง แตอ่งคกรเสียประโยชน ์เชน 
การลอ็กสเปค หรือการกำหนดคุณลักษณะ
ที่ทำใหต้องใชตนทุนเกินความจำเป็น  
แตล่ดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน 

✓  

 7.6 การตรวจรับพสัดุไมตรงตามสัญญา 
และ TOR 

 ✓ 

 
จากตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เชน รูปแบบ 

พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทาน้ัน และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยง
ให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด 

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว ให้ใสเครื่องหมาย ✓ ในชอง 
Known Factor 

- หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แต่ ม ีความเสี ่ยงจากการพยากรณ ในอนาคต                
วามีโอกาสเกิด ให้ใสเครื่องหมาย ✓ ในชอง Unknown Factor- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไมระบุ       
วาเปนประเภท Known Factorหรือ Unknown Factor ก็ได ้

8.3 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ดำเนินการนำข้อมูลจากตารางที ่ 1 มาวิเคราะห์เพื ่อแสดง

สถานะความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ออกตามสีสัญลักษณ เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีสัญลักษณ ความหมายของ
สถานะความเสี่ยงตามสีสัญลักษณ์มีรายละเอียดดังนี้ 
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• สถานะสเีขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ 

• สถานะสเีหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง          
ในระหว่างปฏิบัติตามปกติควบคุมดูแลได ้

• สถานะสสีม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กีย่วของหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองคกร มีหลายข้ันตอนจนยากควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหนาที่ปกต ิ

• สถานะสีแดง ความเสี ่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก        
คนที่ไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชั้ดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอ้ย่างใกลชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีสัญลักษณ) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชิอบ เขียว เหลือง สม แดง 

1.  
การตรวจเอกสารไมครบถ้วนตามที่ระบุไวในคำขอ แตม่ีการรับ
เรื่องไว  

 
✓   

2.  
มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง
รับรอง ซึง่จะนำไปสูก่ารเอือ้ประโยชนใ์ห้กับคูสัญญา 

  
✓  

3.  
เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช
รถยนตส์วนกลาง 

  
✓  

4.  
เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เชน 
ปลอมลายมือช่ือ แกไขใบสำคัญรบัเงิน 

  
✓  

5. 
 
  

เจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ มีการรับเงินหรอื
ผลประโยชน์จากผู้รบัจ้าง และจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่ถูกตอง 

  
✓  

6. 
 
  

เจ้าหน้าที่มเีจตนาปดบังข้อมูล และเบกิเงินราชการตามสทิธิ    
เป็นเท็จเชน ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ                 
คาที่พัก 

  
✓  

7. 
 
 
 
 
 
  

การจัดโครงการตามยุทธศาสตรข์องเทศบาลตำบลนาจอมเทยีน 
ประจำปงบประมาณ 2565 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกิน
ความจำเป็น ทำใหก้ารใชจ่ายงบประมาณที่ไมคุมคา เชน 
7.1 การร่วมมือกันประกวดราคา 
7.2 กรรมการทีเ่กี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมีสวนไดส้วนเสีย 
7.3 โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพอง 
7.4 การสืบราคาที่อาจไมมีการสบืราคาจากผูป้ระกอบการจริง 
จำนวน 3 ราย ทุกราย 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓  
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีสัญลักษณ) (ต่อ) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชิอบ เขียว เหลือง สม แดง 

 

7.5 การตัง้ใจในการจัดทำ TOR ที่มจีุดประสงคเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง และพวกพอง แตอ่งคกรเสียประโยชน์ เชน            
การลอ็กสเปคหรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำใหต้องใช            
ตนทุนเกินความจำเป็น แตล่ดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน 
7.6 การตรวจรับพสัดุไมตรงตามไปสัญญา และ TOR 

 

✓ 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 

 

 
จากตารางที่ 2 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากตารางที่ 1 นำมาแยก

สถานะความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามไฟสีจราจร 
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 
- สีเหลอืง หมายถึง ความเสี่ยงระดบัปานกลาง 
- สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดบัสงูมาก 
8.4 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไดน้ำโอกาสความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีสถานะ

ความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความ เสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีสม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาคาความ
เสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีคา 1 – 3 คูณ (X) ด้วย ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่มีคา1 – 3 เชนกัน คา 1 – 3 โดยมีเกณฑการให้คา ดังนี ้

8.5 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มแีนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถาเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว ากิจกรรมหรือ 

ข้ันตอนน้ัน เป็น MUSTหมายถึงมีความจำเป็นสูงขอการเฝ้าระวังความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ตอง
ทำการปองกันไม ดำเนินการไมได ้คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2 

- ถาเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการกิจกรรม  
หรือข้ันตอนน้ันเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คาของ SHOULD คือ คาที่อยใูนระดับ 1 เทาน้ัน 

8.6 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวของกับ ผู้มีสวนได้สวนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นเกี ่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด               

รายจ่ายเพิ่ม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3 
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- กิจกรรม หรือขั ้นตอนการปฏิบ ัติงานนั ้นผลกระทบต่อผู้ใชบริการ กลุ มเป้าหมาย
Customer/User คาอยูที่ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คา อยทูี่ 1 หรือ 2 

 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมลูที่ตองเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง 
(Risk level matrix)) 
 

ท่ี 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ระดับของความจำเปน็ 
ของการเฝา้ระวัง 

3/2/1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3/2/1 

คาความเสี่ยง 
รวมจำเป็น x 

รุนแรง 
1. 
 
  

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ 
/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรบัรอง ซึ่งจะ
นำไปสูก่ารเอื้อประโยชน์ใหก้ับคูสัญญา 

3 3 9 

2. 
 
  

เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลง 
เอกสารการเบิกจ่าย เชน ปลอม
ลายมือช่ือ แกไขใบสำคัญรับเงิน 

3 3 9 

3. 
 
  

เจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุมีการรบัเงินหรือผลประโยชน์ 
จากผูร้ับจ้าง และจงใจไมปฏิบัติตาม 
ระเบียบที่ถูกตอง 

3 3 9 

4. 
 
  

เจ้าหน้าที่มเีจตนาปดบังข้อมูล และ 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เชน 
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก 

3 3 9 

5. 
 
  

การจัดโครงการตามแผนพัฒนา 
เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือ         
ที่เกินความจำเป็นทำใหก้ารใชจ่าย 
งบประมาณที่ไมคุมคา โปรงใส 

2 2 4 

6. 
 

การตรวจรับพัสดุไมตรงตามไปสญัญา 
และ TOR 

2 2 4 
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ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมลูที่ตองเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง 
(Risk level matrix)) (ต่อ) 
 

ท่ี 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ระดับของความจำเปน็ 
ของการเฝา้ระวัง 

3/2/1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3/2/1 

คาความเสี่ยง 
รวมจำเป็น x 

รุนแรง 
7. 
 
 
 
 
 

 

การตั้งใจในการจัดทำ TOR ทีม่ีจุด
ประสงคเพื่อประโยชนต์่อตนเอง และ
พวกพอง แตอ่งคกรเสียประโยชน ์          
เชน การล็อกสเปคหรือการกำหนด
คุณลักษณะที่ทำใหต้องใชตนทุนเกิน 
ความจำเป็น แตล่ดคุณภาพวัสดุ 
คุณภาพงาน 

2 2 4 

8. 
เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไมปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ การใชรถยนต์สวน
กลาง 

3 3 9 

 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไดน้ำคาความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำ

การประเมินการควบคุมการทุจรติ วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบอยใูนระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการ
จัดการ จะแบงเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี: จัดการไดท้ันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผู้ใชบริการ/ผู้รับมอบ 
ผลงาน องคกร ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช: จัดการไดโดยส่วนใหญ่ หรือไดเ้พียงสวนนอย การจัดการไมได กระทบถึง ผู้ใชบริการ/

ผู้รับมอบผลงานองคกร แตย่อมรับได ้มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได้ หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 

ถึงผู้ใชบริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไมได ้ไมมีความเขาใจ 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 

ท่ี 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1. 
 
 

มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/
การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสูก่าร
เอื้อประโยชนใ์ห้กับคูสัญญา 

พอใช 
 
   

 ปานกลาง  

2. 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เชน ปลอม
ลายมือช่ือ แกไขใบสำคัญรับเงิน 

พอใช 
 
 

    ปานกลาง  

3. เจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รบัจ้าง และจงใจ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง 

พอใช  ปานกลาง  

4. เจ้าหน้าที่มเีจตนาปดบังข้อมูล และ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เชน ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน         
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

พอใช  ปานกลาง  
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (ต่อ) 
 

ท่ี 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

5. การจัดโครงการตามแผนพัฒนา/
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่อาจมีการ
แอบแฝงหรือทีเ่กินความจำเป็น  
ทำใหก้ารใชจ่ายงบประมาณ              
ที่ไมคุมคา โปรงใส 

พอใช คอนขางต่ำ   

6. การตรวจรับพัสดุไมตรงตามไป
สัญญา และ TOR 

พอใช คอนขางต่ำ   

7. การตั้งใจในการจัดทำ TOR ทีม่ี         
จุดประสงคเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพองแตอ่งคกรเสียประโยชน ์ 
เชน การล็อกสเปคหรือการกำหนด
คุณลักษณะที่ทำให้ตองใชตนทุน
เกิน ความจำเป็นแตล่ดคุณภาพ
วัสดุ คุณภาพงาน 

พอใช คอนขางต่ำ   

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไมปฏิบัต ิ
ตามระเบียบฯ การใชรถยนต์ 
สวนกลาง 

ดี  ปานกลาง  

 
8.7 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 
เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ                   

มิชอบในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี ่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก                     
เพื่อเป็นการยืนยันผลการปองกันหรอืแกไข ปัญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ไดแ้ก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

สถานะสีเขียว (ยังไมเกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง) : ไมเกิดกรณีที่อยูในข่ายความเสี่ยง ยังไมตองทำ
กิจกรรมเพิ่ม 

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแลวแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีที่อยูในข่ายความเสี่ยง แต่แกไขได้                          
ทันทวงที ตามมาตรการ /นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
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สถานะสีแดง (เกินกวาการยอมรับ) : เกิดกรณีที่อยูในชายยังแกไขไมได้ ควรมีมาตรการ / 
นโยบาย โครงการกิจกรรม เพิ่มข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไมลดลงระดับความ
รุนแรง >3 

 
ตารางที่ 5 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

ท่ี 
โอกาส/ความเสี่ยง 

การทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว  เหลือง  แดง 

1. มีการรับสินบน/ของขวัญ/
สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง 
ซึ่งจะนำไปสูก่ารเอื้อ 
ประโยชนใ์หก้ับคูสัญญา 
 
 

กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ ขอบังคับ เรือ่งการขอรบั 
สินน้ำใจ อย่างเครงครัด 

 ✓  

กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อ 
จัดจางอย่างเครงครัด 

 ✓  

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการ
ปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เชน ปลอม 
ลายมือช่ือ แกไขใบสำคัญ
รับเงิน 
 

ช้ีแจงและแจงเวียนใหเ้กิดความรู 
ความเขาใจและสร้างความตระหนัก 
ในการเป็นขาราชการที่ดี 

 ✓  

ตรวจสอบ กำกบั ดูแล ให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ 
คลังอย่างเครงครัด 

 ✓  

3. เจ้าหน้าที่ทีเ่ป็น
คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ            
มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รบัจ้าง
และจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ถูกตอง 

แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดจุาก 
หน่วยงานอื่น หรอืกลมุอื่นที่มีความรู
ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไมสอ ในการ
ทุจริต (ใจสือ่ มือสะอาด) เขาร่วมเป็น คณะ
กรรมการฯ กบัหน่วยงานที่จัดซือ้จัดจาง 

 ✓  

กำกับดูแลใหบุ้คลากรปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อจัดจาง 
อย่างเครงครัด 

 ✓  

4. เจ้าหน้าที่มเีจตนาปดบัง          
ข้อมูล และเบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป็นเท็จ เชน            
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน          
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ        
คาที่พัก 

สร้างความตระหนกัในการเป็นขาราชการ 
ที่ด ี

 
✓ 

 

ช้ีแจงใหเกิดความเขาใจในระเบยีบและ 
การละเวนการปฏิบัตหินาที่และ 
การประพฤติมิชอบ 
 

 ✓  
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ตารางที่ 5 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (ต่อ) 
 

ท่ี 
โอกาส/ความเสี่ยง 

การทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว  เหลือง  แดง 

5. การจัดโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลที่อาจ 
มีการแอบแฝงหรือทีเ่กิน
ความจำเป็นทำใหก้ารใช้           
จ่ายงบประมาณที่ไมคุมคา 
โปรงใส 

ควบคุมกำกับ ดูแลการใชจ่ายงบประมาณ
และการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

 ✓  

ควบคุม กำกับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม
แนวทางปองกันและแกไขปัญหาการทจุริต 
และผลประโยชนท์ับซ้อน 
 

 ✓  

6. การตรวจรับพัสดุไมตรง
ตามไปสัญญา และ TOR 

กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อจัดจาง 
อย่างเครงครัด 

 ✓  

7. การตั้งใจในการจัดทำ TOR 
ที่มีจุดประสงคเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง และพวกพองแต่
องคกรเสียประโยชน ์ เชน 
การลอ็กสเปคหรือการ
กำหนดคุณลักษณะทีท่ำให้ 
ตองใชตนทุนเกิน ความ
จำเป็นแตล่ดคุณภาพวัสดุ 
คุณภาพงาน 

กำกับดูแลใหบุ้คลากรปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑและแนวทางการกำหนด
คุณลักษณะ ราคากลางของการจัดซือ้         
จัดจาง อย่างเครงครัด 
 
 
 
 
 

 ✓  

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลย
ไมปฏิบัต ิตามระเบียบฯ 
การใชรถยนตส์วนกลาง 

ช้ีแจงใหเกิดความเขาใจในระเบยีบและ 
การละเวนการปฏิบัตหินาที่และกฏระเบียบ 
อย่างเครงครัด 

 ✓  

 
8.8 การจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงได้นำผลจากการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ               

มิชอบ จากตารางที่ 6 ออกตาม สถานะ 3 สถานะ ซึ่งในข้ันตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่อยูในข่ายที่ยังแกไขไมได้ จะตองมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำ
ระบบริหารความเสี่ยงออกเป็นดังนี้ 

1) เกินกวาการยอมรบั (สถานะสีแดง Red) ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 
2) เกิดข้ึนแลวแตย่อมรับได ้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเตมิ (สถานะสีเหลือง Yellow) 
3) ยังไมเกิดเฝ้าระวังต่อเนือ่ง (สถานะสเีขียว (Green) 
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ตารางที่ 6 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 

1. (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
 

2. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึน้แลวแตย่อมรับได ้ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

เจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุมีการรับเงินหรอืผลประโยชนจ์าก         
ผู้รบัจ้าง และจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ          
ที่ถูกตอง 
  

- กำกับ ติดตาม ใหส้่งเสรมิใหเ้จ้าหน้าที่มีความรแูละความ           
เขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับ พรบ. พสัดุ และระเบยีบ
ราชการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใหป้ฏิบัติตามระเบียบฯ โดย
เครงครัด 

 

2. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึน้แลวแตย่อมรับได ้ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ
เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสูก่ารเอื้อ              
ประโยชนใ์หก้ับคูสัญญา 
  

- กำกับ ติดตาม และใหเ้จ้าหน้าทีป่ฏิบัติตามแผนการปองกนั
การทจุริต 
- อบรมใหค้วามรูกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพสัดุ และการ
บรหิารสัญญา 

เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เชน ปลอมลายมอืช่ือ 
แกไขใบสำคัญรบัเงิน 
  

- ให้ผูบ้ังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบกิจ่ายอย่าง
เครงครัดและเป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวของ 
- ส่งเสริมและสร้างจิตสำนักใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานตาม
มาตรการและแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เจ้าหน้าที่มเีจตนาปดบังข้อมูลและเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เชน ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พกั 
  

- ซักซอม และทำความเขาใจใหเ้จ้าหน้าที่มีความเขาใจในการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกตอง 
- ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานตาม
มาตรการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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ตารางที่ 6 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง (ต่อ) 

3. (สถานะสีเขยีว Green) ยังไมเกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การจัดโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ที่อาจมกีารแอบแฝงหรือทีเ่กินความจำเป็น 
ทำใหก้ารใชจ่ายงบประมาณที่ไมคุมคา 
โปรงใส 

- ผูบ้ริหาร กำกับ ติดตามใชจ่ายงบประมาณและใหร้ายงานผล
การดำเนินงานให้ผูบ้รหิารทราบเป็นระยะ 
- ดำเนินการกิจกรรมทุกครั้งตองไดร้ับอนุมัติจากผูม้ีอำนาจ 
  

 
8.9 การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไดจ้ัดทำรายงานสรปุใหเ้ห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหาร

ความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบตาม ข้ันตอนที่ 7 มสีถานะความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู
ในระดับใด (ส)ี สถานะความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและประเมินผล ดังนี ้

สีเขียวหมายถึง ความเสี่ยงระดบัต่ำ  
สีเหลือง หมายถึง ความเสียงระดับปานกลาง  
สีแดง หมายถึง ความเสียงระดับสูงมาก  

 
ตารางที่ 7 ตารางรายงานการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
 

ท่ี สรุปสถานะความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมชิอบ (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1. การจัดโครงการตามแผนพัฒนา/
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่อาจมีการแอบ
แฝงหรือทีเ่กินความจำเป็น ทำใหก้าร
ใชจ่ายงบประมาณที่ไมคุมคา โปรงใส 

มีการรับสินบน/ของขวัญ/
สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึง่จะ 
นำไปสูก่ารเอื้อประโยชน์ใหก้ับ         
คูสัญญา 

- 

2. 

 
 
 

-  
 
 
 

เจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รบัจ้าง และจง
ใจไมปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง 

- 

3. 
 
 
 

-  
 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอม
แปลงเอกสารการเบิกจ่าย เชน 
ปลอมลายมือช่ือ แกไขใบสำคัญ
รับเงิน 

- 
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ตารางที่ 7 ตารางรายงานการบรหิารจัดการความเสี่ยง (ต่อ) 
 

ท่ี สรุปสถานะความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมชิอบ (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

4. 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่มเีจตนาปดบัง ข้อมลู
และเบิกเงินราชการตามสทิธิ 
เป็นเท็จ เชน ค่าล่วงเวลา  
ค่าเช่าบ้าน คาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ คาที่พัก 

- 

5. 
 

- 
 

การตรวจรับพัสดุไมตรงตามไป
สัญญา และ TOR 

 

6. 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

การตั้งใจในการจัดทำ TOR ทีม่ี
จุดประสงคเพื่อประโยชนต์่อตนเอง 
และพวกพองแตอ่งคกรเสียประโยชน์  
เชน การล็อกสเปคหรือการ
กำหนดคุณลักษณะทีท่ำให้ตองใช
ตนทุนเกิน ความจำเป็นแตล่ด
คุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน 

 

7. 
 
 

- 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลย               
ไมปฏิบัต ิตามระเบียบฯ การใช
รถยนตส์วนกลาง 

 

 
  8.10 แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 

จากการจัดทำแบบการประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตามแบบประเมิน ITA ได้กำหนดให้มีการแสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องมีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อย ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 
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ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพ่ือ 
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

1 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ 
สำหรับติดตั้ง
ภาพนอกอาคาร
สำหรับใช้งาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

การกำหนด
คุณลักษณะ
และกำหนด
ขอบเขตการ
ดำเนินงาน 
(TOR) และ
กำหนดราคา
กลาง 

การกำหนดที่
เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการ
บางรายและ          
ไม่ส่งเสริมการ
แข่งขันและราคา
กลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

1.เจ้าหน้าที่ไม่
ตรวจสอบการ
ได้มาของราคา
กลาง 
2.เจ้าหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการ
บางรายหรือ 
ล๊อกสเป๊ก 

ระเบียบกระทรวง            
การคลังว่าดว้ย 
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.  
2560 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผน 
พัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2561 

       1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม
กำกับอย่างใกล้ชิดและ 
ตรวจสอบTOR/ที่มาของ
ราคากลาง 
2. แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

จำนวนเร่ือง
ร้องเรียนของ
การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
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ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพ่ือ 
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต             
เสริมเหล็ก ซอย 
นาจอมเทียน 
3/1 ถึงถนนบ้าน
เอ้ืออาทร หมู่ที่ 
2 ตำบล              
นาจอมเทียน  

การสำรวจ
ออกแบบ 
เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
กำหนดราคา
กลาง 

การสำรวจ
ออกแบบ              
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
วิศวกรรมและ
และราคากลาง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

บุคลากรยังขาด
ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทางใน
บางขั้นตอน 

ระเบียบระทรวง 
การคลังว่าดว้ย
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

       1.ผู้บังคับ บัญชาควบคุม
กำกับอย่างใกล้ชิดตรวจสอบ
ที่มาของสำรวจออกแบบเนื้อ
งานและราคากลาง 
2. แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรม 

จำนวนเร่ือง
ร้องเรียนของ
การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

3 การจัดโครงการ
ตามแผนพัฒนา/
ยุทธศาสตร์
เทศบาลที่อาจมี
การแอบแฝง
หรือที่เกินความ
จำเป็น ทำให้การ
ใชจ่าย 
งบประมาณ 
ที่ไมคมุคา  
ไมโ่ปรงใส 

การกำหนด
แผนงาน
โครงการใน
บางโครงการที่
ยังไม่มีความ
จำเป็นเร่งด่วน 

การกำหนด
แผนงาน
โครงการให้ปีที่
ต้องการเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการ
บางราย 

1.เจ้าหน้าที่           
ไม่ตรวจสอบ
ความสำคัญและ
ความเร่งดว่น
ของปัญหา 
2.เจ้าหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการ
บางรายหรือ 
กำหนด 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.  
2560 

       1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม
กำกับอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ
ที่มาของราคากลาง 
2.ผูบ้ริหาร กำกับติดตามการ
จัดทำแผนพัฒนา/ใชจ่าย
งบประมาณและให้รายงานผล
การดำเนินงานให้ผูบ้ริหารทราบ 
เป็นระยะ 
3. แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

จำนวนเร่ือง
ร้องเรียนของ
การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
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ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพ่ือ 
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

4 มีการรับสินบน/
ของขวัญ/
สินน้ำใจ/การ
เล้ียงรับรอง ซ่ึง
จะนำไปสูก่าร
เอ้ือประโยชน์ให้
กับคูสัญญา 

การตรวจรับ
พัสดุงานที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่
คู่สัญญา 
 

ขั้นตอนการ
ตรวจรับพัสดุ
งานไม่แล้วเสร็จ
ตามวงดงาน 
ตามสัญญา หรือ 
TOR 

1.เจ้าหน้าที่ไม่
ตระหนักในเรื่อง
ผลประโยชน์
ตอบแทน 
2.เจ้าหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์กับ
คู่สัญญา 
 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.  
2560
พระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวล
กฎหมายอาญา
พ.ศ.2499 

       1.การกำหนดมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต 
2.กำหนดประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล 

จำนวนเร่ือง
ร้องเรียนของ
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

5 เจ้าหน้าที่ที่เป็น 
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ          
มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จาก
ผู้รับจ้าง และจงใจ
ไมปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ 
ที่ถูกตอง 

การตรวจรับ
พัสดุงานที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่
คู่สัญญา 
 

ขั้นตอนการ
ตรวจรับพัสดุ
งานไม่แล้วเสร็จ
ตามวงดงาน 

1.เจ้าหน้าที่ไม่
ตระหนักในเรื่อง
ผลประโยชน์
ตอบแทน 
2.เจ้าหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์กับ
คู่สัญญา 

ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าดว้ย
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.  
2560
พระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวล
กฎหมายอาญา
พ.ศ.2499 

       1.การกำหนดมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต 
2.กำหนดประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล 

จำนวนเร่ือง
ร้องเรียนของ
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

 



การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 25 

 

ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพ่ือ 
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

6 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทำการปลอม
แปลงเอกสาร
การเบิกจ่าย เชน 
ปลอมลายมือชื่อ 
แกไขใบสำคัญ
รับเงิน  

การรับเงินจาก
ผู้รับ บริการใน
การชำระเงิน
ค่าธรรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาต
ในทุกส่วนงาน 

ขั้นตอนการรับ
เงินและการออก
ใบเสร็จรับเงิน 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มี
วินัยและไม่มี
จิตสำนึกที่ด ี
2.เจ้าหน้าที่ขาด
จริยธรรม 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.  
2561 

       1.การกำหนดมาตรการ 
การป้องกันการทุจริต 
2.กำหนดประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล 
3.การนำระบบโปรแกรม
และเทคโนโลยคีวบคุมการ
ทำงาน 

จำนวนเร่ือง
รายงานของ
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

7 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การละเลย               
ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ 
การใชรถยนต์       
สวนกลาง 

การเขียน
รายงานและ
การขออนุญาต 
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

ขั้นตอนการขอ
ใช้รถยนต์และ
การเขียน
รายงาน การใช้
รถยนตืใน
ส่วนตัว 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 
2563 

       1.การกำหนดมาตรการ 
การป้องกันการทุจริต 
2.กำหนดประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล 

จำนวนเร่ือง
รายงานของ
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 
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ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพ่ือ 
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

8 เจ้าหน้าที่มี
เจตนาปดบัง  
ข้อมูลและเบิก
เงินราชการตาม
สิทธิเป็นเท็จ/ 
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
เชน ค่าล่วงเวลา  
ค่าเช่าบ้าน  
คาเบ้ียเล้ียง  
คาพาหนะ  
คาที่พัก เป็นต้น 

ขั้นตอนการ
เขียนรายงาน
จัดทำเอกสาร
ประกอบการ
เบิก และการ
เบิกจ่ายเงิน
ของการ
เดินทางไป
ราชการและ 
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

1.ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
2.ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ
ระเบียบไม่มี
ความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
การเบิกจ่ายเงิน
แต่ละประเภท 
 

1. เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความรู้และ
เบิกจ่ายไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
2.เจ้าหน้าที่ 
ไม่ตระหนัก 
ในเรื่อง
ผลประโยชน์
ตอบแทน 
3.เจ้าหน้าที่ไม่มี
วินัยและไม่มี
จิตสำนึกที่ด ี
4.เจ้าหน้าที่ขาด
จริยธรรม 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ
เข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.  2557 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 

       1.การกำหนดมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต 
2.กำหนดประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล 

จำนวนเร่ือง
รายงานการ
ตรวจพบของ
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 
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ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจ
มีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

ประเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพ่ือ 
ไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

9 การตั้งใจในการ
จัดทำ TOR ที่มี
จุดประสงคเพ่ือ
ประโยชน์ต่อ 
ตนเองและพวก 
พองแต่องคกร
เสียประโยชน์  
เชน การล็อก 
สเปคหรือการ
กำหนดคุณลักษณะ
ที่ทำให้ตองใช             
ตนทุนเกินความ 
จำเป็น แต่ลด
คุณภาพวัสดุ
คุณภาพงาน 

การกำหนด
คุณลักษณะ
และกำหนด
ขอบเขตการ
ดำเนินงาน 
(TOR) และ
กำหนดราคา
กลาง 

การกำหนดที่
เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการ
บางรายและ          
ไม่ส่งเสริมการ
แข่งขันและราคา
กลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

1.เจ้าหน้าที่ไม่
ตรวจสอบการ
ได้มาของราคา
กลาง 
2.เจ้าหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการ
บางรายหรือ 
ล๊อกสเป๊ก 

ระเบียบกระทรวง            
การคลังว่าดว้ย 
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.  
2560 
 

       1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม
กำกับอย่างใกล้ชิดและ 
ตรวจสอบTOR/ที่มาของ
ราคากลาง 
2. แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

จำนวนเร่ือง
ร้องเรียนของ
การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

10 การตรวจรับ
พัสดุไมตรงตาม
ไปสัญญา และ 
TOR 

การตรวจรับ
พัสดุงานที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่
คู่สัญญา 
 

ขั้นตอนการ
ตรวจรับพัสดุ
งานไม่แล้วเสร็จ
ตามวงดงาน 

1.เจ้าหน้าที่ไม่
ตระหนักในเรื่อง
ผลประโยชน์
ตอบแทน 
2.เจ้าหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์กับคู่สัญญา 

ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าดว้ย
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
2560 

       1.การกำหนดมาตรการ 
การป้องกันการทุจริต 
2.กำหนดประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล 

จำนวนเร่ือง
ร้องเรียนของ
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

 








