
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ 

ต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และ 
ผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจํานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของ 
รัฐบาล 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยใช้แนวทาง 
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทําโดยเทศบาลเมืองนราธิวาส จะช่วยเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งได้ว่าการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบการทุจริตที่ไม่
คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 

ปัญหาอุปสรรค 
   เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ดําเนินการป้องกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกท้ังบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
1. การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการทุจริตประพฤติ 

มิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายก 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ประกาศเจตจํานงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส และให้คํามั่น 
ที่จะนําพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  การเงินและบัญชีโดยที่ใน
ปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทําให้เกิด 
ข้อผิดพลาดในการป้องการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี 
พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง 
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

3. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 
 

4. การวิเคราะห์.../  
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
 - การจัดทําคู่มือ ได้ทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ป้องกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง
การกระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

 - การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนําเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอด 
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจําเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ เทศบาลเมือง
นราธิวาส 

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มี ต่ํามาก ตํ่า กลาง สูง  
สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 
ของ เทศบาลเมืองนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ ความ
เสี่ยงที ่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที ่อาจมี 
ผลกระทบ/ กระตุ้น
ให้เกิด การทุจริต 

การ ควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการ ป้องกัน
เพ่ือไม่ เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ไม่มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

1 กระบวนการ 

ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

ในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

1.กระบวนการ 

คัดเลือก 

คณะกรรมการ 

ในการจัดทํา 
TOR 

1.การแต่งตั้งผู้ที่เป็น
คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการ
ประกวดราคา คณะ 

กรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา 

หรือคณะกรรมการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง เป็น 
คณะกรรมการ 

ตรวจรับ 

1.การคัดเลือก 

คณะกรรมการขาด
ความโปร่งใส โดยไม ่

คํานึงถึงความรู้
ความสามารถ/ 
ประสบการณ์/ 

ความพร้อม/ความ
เป็นกลาง/อสิระ 

ของคณะกรรมการ 
และกําหนด 

แบบฟอร์มรับรอง
ตนเองของคณะ 

กรรมการ 

กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือสั่งการตา่งๆ  

พระราชบัญญัต ิ

จัดซื้อ จัดจ้างและ 

การบริหารพัสด ุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

       1.จัดทํา 

กระบวนการ 

คัดเลือกคณะ 

กรรมการให้มีความ
โปร่งใส โดยคํานึงถึง 

ความรู้ความ 

สามารถ 

ประสบการณ์/ 

ความพร้อม/ ความ
เป็นกลาง/อสิระ 

ของคณะกรรมการ 
และกําหนดแบบ 

ฟอร์มรับรองตนเอง
ของคณะกรรมการ 

จํานวน เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ 

ยักยอกเงิน 

 
 
 
 
 
 



ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ ความ
เสี่ยงที ่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที ่อาจมี 
ผลกระทบ/ กระตุ้น
ให้เกิด การทุจริต 

การ ควบคุม/ 
ระเบียบที ่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
มาตรการ ป้องกันเพ่ือไม่ 

เกิดการทุจริต 
ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จ ไม่มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

  2.กระบวนการ 
จัดทํา TOR 
บางขั้นตอนมี
ช่องว่าง อาจทํา
ให้เกิดการทุจริต 

1.กําหนดเงื่อนไขที่
จะ จัดซื้อใน TOR 
ให้ชัดเจนเช่น ราคา 
คุณสมบัต ิประโยชน ์
ใช้สอยแหล่งผลิต/
แหล่งขาย ว่ามีความ 
สมเหตุสมผล ต่อ
การใช้งาน หรือไม่
โดยไม่ให้เข้าข่าย 
การล๊อคสเปค 

1.บุคลากรขาด
ความรู ้ความเข้าใจ
ในการจัดทํา TOR 
2.การชี้แจง 
รายละเอียดด้าน
เอกสารแกผู่้เข้าร่วม 
การประมูลไม่ชัดเจน  
3.ขาดการติดตาม 
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้เกิด 
ช่องว่างในการ ทุจริต 

กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกีย่วข้อง
หนังสือสั่งการต่างๆ  
พระราชบัญญัต ิ
จัดซื้อ จัดจ้างและ 
การบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.จัดทําคู่มือ และ
แผนการปฏิบัติงาน โดยให้
แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิด
การทุจริตและแนว ทางแก้ไข 
2.กําหนดมาตรฐานคู่มือ 
ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ 
กรอบระยะ เวลาที่ชัดเจน 
และเผยแพร ่ประกาศเชิญ 
ชวนประชาสัมพันธ์ ให้
สาธารณชนไดร้ับรู ้
3.จัดทํารายงาน/ 
หลักฐานข้อเท็จจริง 
ประกอบการปฏิบัติงาน
ทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หลักฐานการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ  
4.จัดทําแผนการสอบ 
ทานการจัดทํา TOR 
อย่างเป็นระบบ 

 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส... 
ชื่อผู้รายงาน.....นายอับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ.......................................................... 

 



 
 
 


