
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 

 
 
 



 
 

                                                    ค าน า 
 
                      เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ังยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน 
และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการน าเครื่องมือ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กร                
จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมิน                    
ความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  
ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
                       เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่ ง                                
ในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557         
ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่ีก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ด าเนินการประเมินความเส่ียงในองค์กรขึ้น 
เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่ อให้เกิด                 
การทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
                                               ------------------------------------------- 
 

        ที่มาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2565  ตำมบทบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 กำรบัญชี                           
กำรรำยงำนและกำรตรวจสอบ  มำตรำ 79  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มี กำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด กระทรวงกำรคลังก ำหนดมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ  พ.ศ. 2562 มำตรฐำน ข้อ 2.6 หน่วยงำนของรัฐต้องจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงน้อย        
ปีละครั้งและต้องมีกำรส่ือสำรแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ข้อ 2.7 ต้องมีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและทบทวนแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงสม่ ำเสมอและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงสม่ ำเสมอเสนอให้หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐหรือผู้ก ำกับดูแล พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
จัดกำรขององค์กร ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนในกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรโดยเช่ือมโยงสัมพันธ์กับ
ภำรกิจขององค์กร นโยบำย แผนปฏิบัติกำร และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอำจมีสถำนกำรณ์ท่ีคำดไม่คิด                   
หรือปัญหำ อุปสรรคท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือภำรกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมี
กำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงมำใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมควำมเสียหำยในกำรด ำเนินงำนท่ีอำจจะ
เกิดขึ้น โดยเริ่มต้ังแต่กำรระบุควำมเส่ียงกำรประเมินควำมเส่ียง และกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรบริหำร                   
ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนขององค์กรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์
และภำรกิจท่ีก ำหนดไว้ ท้ังนี้ กำรบริหำรควำมเสียงเป็นกระบวนกำรท่ีคณะกรรมกำรผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน
ในองค์กรจะต้องท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักขององค์กรภำรกิจตำมนโยบำย และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบั ติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

              1. วัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
                   1. เพื่อลดโอกำสและผลกระทบท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 
        อนำคตให้อยู่ในระดับท่ีสำมำรถยอมรับได้และสำมำรถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ 

                2. เพื่อก ำหนดมำตรกำร กิจกรรมในกำรจัดกำรควำมเส่ียงและมีกำรติดตำมประเมินอย่ำงต่อเนื่อง 
                3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพบริหำรงำนขององค์กรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในกำรบรรลุ 
    ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
                4. เพื่อให้บุคลำกรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง สำมำรถ    
     บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงได้อย่ำงเป็นระบบในทิศทำงเดียวกันกำรพิจำรณำควำมเส่ียงกำรก ำหนดประเด็น 
     ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
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 4.1 พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี2564เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรจัดกำรแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
          4.2 ระบบงำนส ำคัญท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรและขบวนกำรองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นงำน              
ตำมภำรกิจหลัก 

                   4.3 ประเด็นท่ีมีควำมเส่ียงเป็นประเด็นส ำคัญท่ีต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
กรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเพื่อจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยประเด็น  
ควำมเส่ียงปจัจัยเส่ียงผลกระทบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงระยะเวลำด ำเนินกำรและหน่วยงำนท่ีรับผิด 

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเป็นกำรท ำงำนในลักณณะท่ีทุกภำระกำรท ำงำนต้องประเมินควำมเส่ียง
ก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตำมหลักภำระงำนปกติของ                   
กำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงล่วงหน้ำจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบปกติท่ีมีกำรรับรู้             
และยอมรับจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นลักณณะ pre-decision  ส่วนกำรตรวจสอบภำยในจะเป็นลักณณะก ำกับติดตำม
ควำมเส่ียงเป็นกำรสอบทวน  post-decision  
                3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                    กรอบตำมหลักของ กำรควบคุมภำยในองค์กร ตำมมำตรฐำน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่ งมำตรฐำน coso เป็นมำตรฐำนท่ีได้รับกำรยอมรับมำต้ังแต่เริ่มออก
ประกำศใช้เมื่อปี 1992 ส ำหรับมำตรฐำน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร ดังนี้ 
                  องค์ประกอบท่ี 1 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ( control environment)  
                        หลักกำรท่ี 1  องค์กรยึคหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
                       หลักกำรท่ี 2 คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแล 
                       หลักกำรท่ี 3  คระกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรส่ังกำรชัดเจน 
                        หลักกำรท่ี 4  องค์กร จูงใจ รักณำไว้ และจูงใจพนักงำน 
                       หลักกำรท่ี 5  องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 
                   องค์ประกอบท่ี 2 กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
                        หลักกำรท่ี 6  ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน 
                         หลักกำรท่ี 7 ระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียงอย่ำงคลอบคลุม 
                         หลักกำรท่ี 8 พิจำณำโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต 
                         หลักกำรท่ี 9 ระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
                   องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมควำมควบคุม (Control Activities)  
                          หลักกำรท่ี 10 ควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
                         หลักกำรท่ี 11 พัฒนำระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรควบคุม 
                          หลักกำรท่ี 12 ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้ 
                  องค์ประกอบท่ี 4 สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (information and communication) 
                         หลักกำรท่ี 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภำพ  
                         หลักกำรท่ี 14 มีกำรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินต่อไปได้ 
                         หลักกำรท่ี 15 มีกำรส่ือสำรกับหน่วยงำนภำยนอกในประเด็นท่ีอำจกระทบต่อ                
             กำรควบคุมภำยใน 
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                    องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล(monitoring Activities) 
                         หลักกำรท่ี 16 ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
                          หลักกำรท่ี 17 ประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำ              
                       และเหมำะสมท้ังนี้องค์ประกอบกำรควบคุมภำยในแต่ละ 
                   องค์ประกอบและหลักกำรจะต้อง present&  Function (มีอยู่จริง
              และน ำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท ำงำนอย่ำงสอดคล้องและสัมพันธ์กัน                
              จึงจะท ำให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล 
                  4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
                          องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive  
หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกำส ซึ่งเกิดจำกช่องโหว่ของระบบต่ำง ๆ คุณภำพกำรควบคุมก ำกับ
ควบคุมภำยในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ กำรหำเหตุผลสนับสนุนกำรกระท ำตำมทฤณฏี
สำมเหล่ียมกำรทุจริต (fraud Triangle) 
                   5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะขำมล้ม จะแบ่งควำมเส่ียงออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 
                           5.1 ควำมเส่ียงกำรทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนท่ี 
มีภำรกิจให้บริกำรประชำชนอนุมัติหรืออนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต             
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558) 
                             5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี 
                            5.3 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 
 
   

   กำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต 
 

   กำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี 
 

 กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
 

                       6. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
                                  1. กำรระบุควำมเส่ียง  
                                  2. กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเส่ียง 
                                  3. เมทริกส์ระดับควำมเส่ียง 
                                  4. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียง 
                                  5. แผนบริหำรควำมเส่ียง 
                                  6. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียง 
                                  7. จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
                                  8. กำรจัดท ำกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
                                  9. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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                       ขั้นเตรียมการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                      ก่อนกำรท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ต้องท ำกำรคัดเลือกงำนหรือ
กระบวนงำนจำกภำรกิจในแต่ละประเภทท่ีจะท ำกำรประเมิน ซึ่งคู่มือนีไ้ด้จ ำแนกขอบเขตของกำรประเมินควำมเส่ียง
กำรทุจริตไว้ 3 ด้ำน ดังนี้ 
                      1. ควำมเส่ียงกำรทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำ อนุญำต 
                      2. ควำมเส่ียงควำมทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี 
                      3. ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

ขั้นตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 
              
            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 
  ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด 

    Unknow factor 
  ความเสี่ยงท่ีไม่เคยเกิด 

 กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ำรถยนต์ของเทศบำลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจำกงำนของเทศบำลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ
จ่ำยค่ำน้ ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีกำรเบิกค่ำน้ ำมัน
เช้ือเพลิงและท ำกำรเบิกกว่ำควำมเป็นจริง 

  
/ 

กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ หรือรับสินบน 
- กำรรับของขวัญจำกบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จำกองค์กร 

 / 

กำรท ำธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำ
สัญญำซื้อของจำกร้ำนหรือบริณัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริณัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 / 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรก ำหนดคุณลักณณะเฉพำะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ี
จัดซื้อจัดจ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น    
กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรล่ำช้ำ 

 / 
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  ขั้นตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
   วิเครำะห์เพื่อแสดงสถำนะควำมเส่ียงของแต่ละโอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต แบ่งออกเป็น 
               สถำนะสีเขียว : เป็นควำมเส่ียงระดับต่ ำ 
              สถำนะสีเหลือง :  เป็นควำมเส่ียงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังในระหว่ำง
ปฏิบัติงำนตำมปกติกำรควบคุมดูแล 
               สถำนะสีส้ม: เป็นกระบวนกำรควำมเส่ียงระดับสูงเป็นกระบวนงำนท่ีมีผู้มำเกี่ยวข้องหลำยคน                   
หลำยหน่วยงำนภำยในองค์กรมีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุมหรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำท่ีปกติ 
              สถำนะสีแดง : เป็นควำมเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่
สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรือสม่ ำเสมอ 
 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                  โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต สีเขียว สีเหลือง   สีส้ม  
กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ำรถยนต์ของเทศบำลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจำกงำน
ของเทศบำลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำน้ ำมันด้วยตนเองแต่กลับ
มีกำริเบิกค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและท ำกำรเบิกกว่ำควำมเป็นจริง 

/    

กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ หรือรับสินบน 
- กำรรับของขวัญจำกบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์   
จำกองค์กร 

/    

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรก ำหนดคุณลักณณะเฉพำะของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ 

/    

- กรรมกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีส่วนได้ส่วนเสีย  / 
 

  

- กำรตั้งใจในกำรจัดท ำ TOR ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น กำรล๊อคสเปค                   

 /   

- เจ้ำหน้ำท่ีมีเจตนำปิดบังข้อมูลและเบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 

/    
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                                ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง 
      ตารางระดับความเสี่ยง 
 
          โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จ าเป็น 
ของการระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น xรุนแรง 

กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
- น ำรถยนต์ของเทศบำลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจำกงำนของเทศบำลบ่อยครั้ง               
ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำน้ ำมันด้วยตนเองแต่กลับ 
มีกำรเบิกค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและท ำกำรเบิกกว่ำ
ควำมเป็นจริง 

3 3 9 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรก ำหนดคุณลักณณะเฉพำะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะกำรประมูล 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ 
เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ 

3 3 6 

- กรรมกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3 3 9 

- กำรตั้งใจในกำรจัดท ำ TOR ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเสีย
ประโยชน์ เช่น กำรล๊อคสเปค หรือกำรก ำหนด 

2 2 4 

- เจ้ำหน้ำท่ีมีเจตนำปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน
รำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ                 
ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 

3 2 3 
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                                 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
        เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ ได้น ำค่ำควำมเส่ียงรวม (ควำมจ ำเป็นxควำมรุนแรง)  จำกตำรำงท่ี 3 มำท ำกำร
ประเมินกำรควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเส่ียงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร 
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร จะแบ่งเป็น  3 ระดับ  คือ 

ระดับดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดควำมเส่ียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มี 
            ผลเสียทำงกำรเงิน 

           ระดับพอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งท่ียังจัดกำรไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนองค์กร 
                            แต่ยอมรับได้มีควำมเข้ำใจ 
            ระดับอ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยกำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำยมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/       
ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ       
    ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
              
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพการ 
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพื่อ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ำรถยนต์ของเทศบำลไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองนอกเหนือจำกงำนของเทศบำล
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำน้ ำมัน
ด้วยตนเองแต่กลับมีกำรเบิกค่ำน้ ำมัน
เช้ือเพลิงและท ำกำรเบิกกว่ำควำมเป็นจริง 

    
   พอใช้ 

 
/ 

  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรก ำหนดคุณลักณณะเฉพำะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ 

 
    พอใช้ 

 
/ 

  

- กรรมกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   พอใช้ /   
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                                ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
                      กรณีท่ีหน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียงในตำรำงท่ี  4 ไม่พบว่ำควำมเส่ียงอยู่ใน
ระดับสูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเส่ียงกำรทุจริตอยู่ในระดับต่ ำ หรือ ค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริต 
           ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 
ท่ี       รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเส่ียงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ 
อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

-จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนแผนผังขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวเดียวกัน 
-ก ำชับให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตำมล ำดับค ำขอ 

2 ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้
ระหว่ำงทำงหรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบส่ังจ่ำยส่วนน้ ำมัน
ท่ีเหลือเป็นเงินสด หรือน ำรถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจ
ส่วนตัว 

- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรำกำรใช้น้ ำมันทุกเดือน 
- ก ำหนดให้ผู้ใช้รถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถ                 
ทุกครั้ง 
- ท ำข้อตกลงกับสถำนีจ่ำยน้ ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไข
ในกำรจ่ำยน้ ำมันให้กับรถในรำชกำรของเทศบำล 

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน                
ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยหนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องและกิจกรรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงำนท้องถิ่น สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน 

 
                                  ขั้นตอนที่ 6   การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

          ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ท่ี มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรำกำรใช้
น้ ำมันทุกเดือน 
- ก ำหนดให้ผู้ใช้รถต้องบันทึกขอ
อนุมัติใช้รถทุกครั้ง 
- ท ำข้อตกลงกับสถำนีจ่ำยน้ ำมัน
เกี่ยวกับเงื่อนไขในกำรจ่ำยน้ ำมัน
ให้กับรถในรำชกำรของเทศบำล 

ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
กำรดูดน้ ำมันไปใช้ระหว่ำงทำง
หรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบส่ัง
จ่ำยส่วนน้ ำมันท่ีเหลือเป็นเงินสด 
หรือน ำรถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจ
ส่วนตัว 

/ 
/ 
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ท่ี มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้ำน

คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย
หนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องและ
กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และ
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน 

เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ
ซึ่งเส่ียงต่อกำรทุจริต เช่น ค่ำเช่ำ
บ้ำน ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำพำหนะ 
และค่ำท่ีพัก 

    /   

3 - กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนได้รับทรำบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำง
เดียวกัน 
- ก ำชับให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตำมล ำดับค ำขอ 

กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอ
ควำมเห็นของกำรอนุมัติอนุญำต
ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 

   /   

 
                  เพื่อติดตำมกำรเฝ้ำระวัง เป็นกำรแระเมินกำรบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริตในกิจกรรมตำมแผนบริหำร
ควำมเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรสร้ำงตะแกรงดัก เพื่อเป็นกำรยืนยันผลกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ
ให้มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด โดยกำรแยกสถำนะของกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ 
สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้ 
                      สถำนะสีเขียว  (ยังไม่เกิดกำรเฝ้ำระวังต่อเนื่อง) 
                                         : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเส่ียง ยังไม่ต้องท ำกิจกรรมเพิ่ม 
                      สถำนะสีเหลือง (เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                         : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตำมมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/ 
                                           กิจกรรมท่ีเตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ควำมเส่ียงกำรทุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรง 
                                           น้อยลงกว่ำระดับ 3  
                     สถำนะสีแดง     (เกินกว่ำกำรยอมรับ) 
                                         : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยแก้ไขไม่ได้ควรมีมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/กิจกรรมเพิ่มขึ้น             
                                           แผนใช้ไม่ได้ผล ควำมเส่ียงกำรทุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรงนอ้ยกว่ำระดับ 3  
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                         ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพื่อ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ำรถยนต์ของเทศบำลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจำก
งำนของเทศบำลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ำยค่ำน้ ำมันด้วยตนเอง
แต่กลับมีกำรเบิกค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง
และท ำกำรเบิกกว่ำควำมเป็นจริง 

ก ำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้ำรำชกำรน ำทรัพย์สินนของ
ทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 

 /  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรก ำหนดคุณลักณณะเฉพำะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ             
กำรประมูล 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ต่อสำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ 

ก ำกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเห็นแก่
เงินหรือพวกพ้องของตนไม่
ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ
ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเปิดเผย
ตำมระเบียบท่ีก ำหนด 

/   

- เจ้ำหน้ำท่ีมีเจตนำปิดบังข้อมูล
และเบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็น
เท็จเช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน  
ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 
 
 

ควบคุมก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำย
ช้ีแจงให้เข้ำใจในระเบียบและ
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
และประพฤติมิชอบของกำร
เป็นข้ำรำชกำรท่ีดี 

/   
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                         ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
                  ตารางการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ท่ี  
                       สีเขียว        สีเหลือง           สีแดง 

1 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของ    
กำรอนุมัติอนุญำตไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 
 

- - 

2 ผู้ใช้รถน ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไป
ใช้ระหว่ำงทำงหรือเติมน้ ำมันไม่ครบตำมใบส่ังจ่ำย
ส่วนน้ ำมันท่ีเหลือเป็นเงินสด หรือน ำรถรำชกำรไป
ใช้ในภำรกิจส่วนตัว 

- - 

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน 
ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 
 

- - 

 
                                 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
          ตารางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
                                แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
                                                    หน่วยงาน เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
 
       โอกำส/ ควำมเส่ียง 

กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำตไม่ด ำเนินกำร
ตำมล ำดับค ำขอ 

 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรประเมินควำมดี ควำมชอบ                 
กำรแต่งต้ังโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 
 

สถำนะของกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเส่ียง 

 

        
  ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

        


  เฝ้ำระวังและตดิตำมตอ่เน่ือง 

        
  เริ่มด ำเนินกำรไปบำ้ง แต่ยงัไม่ครบถ้วน 

        
  ต้องกำรปรบัปรงุแผนบรหิำรควำมเส่ียงใหม่ให้เหมำะสม 

        
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 ................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 
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                                            แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
                                                    หน่วยงาน   เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
             ผลกำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเส่ียงกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ ประจ ำปี

งบประมำณ 2565  สถำนะควำมเส่ียง สีเขียว หมำยถึง ควำมเส่ียงระดับต่ ำ              
แต่ให้เฝ้ำระวังและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
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