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คำนำ 

                      การทุจริต หากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกัน

การทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และ

เป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการของ

องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร

อื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ

นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

                       เทศบาลเมืองทับกวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีบทบาทในการขับเคลื ่อน

หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ

หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     

ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรข้ึน เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

........................................................... 
 
ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง 
                        เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปี
งบประมาณ  256๕  ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ  มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี  การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลัง   กำหนด 
กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐาน  และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปี
ละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย     ข้อ 2.7   ต้องมีการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  และทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมอ เสนอให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร   โดยเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการและ กิจกรรมขององค์กรซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาด     
ไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ   ภารกิจขององค์กรโดยรวม   
จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี ่ยงมาใช้ เพื ่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการ
ดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น   โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้   ทั้งนี้ การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการ
ผู้บริหาร  และ บุคลากรทุกคน  ในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความ สำคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก   ขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และ  เป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

    
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 



๒ 
 

   มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี ่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้      
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน              
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน ความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า  การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใด 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมคีวามแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

                 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมินความ
เสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงาน
ปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่
มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
กำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  
 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                    กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee 
of sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เปน็มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
ดังนี้ 
                  องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
                      หลักการที่ 1  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
                      หลักการที่  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
                      หลักการที่ 3  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
                      หลักการที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
                      หลักการที่ 5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
                   องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                       หลักการที่ 6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
                       หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม 
                       หลักการที่ 8 พิจาณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
                       หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 



๓ 
 
                   องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
                        หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                        หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
                        หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
                  องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
                       หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
                       หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
                       หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ  
       ควบคุมภายใน 

                    องค์ประกอบที่  5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
                         หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                         หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ   
      เหมาะสม 
                    ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง   present &  
Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  
  ➢ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ำอีก  
  ➢ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  
  ➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่
พฤติกรรมทีเ่คยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้ง 
ที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม ่ไม่เปิดช่องว่างในการ
ทุจริตเข้ามาได้อีก  
   ➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 
 
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
    องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย  
-pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ  
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-opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในของ
องค์กรมีจุดอ่อน    
-Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฏีสามเหลี่ยมการทุจริต  (fraud Triangle) 
 
 
 

 
 
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                         แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
        2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
        3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
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บทที่ 2 
หลักการบริหารความเสี่ยง 

 
  มาตรฐานที่จะนามาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง  เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร 
ความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)    มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา 
และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ 
บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) ดังแสดงในรูปที ่1 
 
 
COSO + ERM                       Risk Management                            4 วัตถุประสงค์ 
 
 
 

                                                                                                                
 
         Ris k                                                                               Entity and Unit 
 
                                                                                               Level Component 
8 องค์ประกอบ 
 
                                                                                                    หน่วยงานในระดับต่างๆ                                                                      
 
 
รูปภาพที่ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO : ERM (Integrated Framework) 
 
   กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจำนวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ดังนี้ 
   1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร 
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหารเป็นต้น 
   2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถ ุ
ประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์กร 
   3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 
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   4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสใน
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 
   5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนด มาตรการที่จะรองรับและ 
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่ 
เกิดจากความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงเป็นต้น 
   6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 
   7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมการบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
ความเสี่ยง 
   8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการ บริหารความเสี่ยงว่าเมื่อ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่
หรือไม่ 

******************** 
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บทที่ 3 
แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
1. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง 
  ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงาน 
บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย 
  1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เป็นประธานคณะทำงาน 
  2. ผู้อำนวยการส่วน เป็นรองประธานคณะทำงาน 
  3. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นคณะทำงาน 
  4. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ 
  5. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของเทศบาลเมืองทับกวางกำหนด 
  2. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง 
  4. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง 
  2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก 
  3. เป็นโครงการที่ดาเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
   4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  วิธีดาเนินการ 
  1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดาเนินงาน และมีผลดาเนินการบรรลุ 
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด นำมาคัดเลือกพร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
   2. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนน 
การพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถ 
นำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ ให้ 
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึด 
หลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน 3 ระดับ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพ่ือคัดเลือกโครงการได้ 
  3. ในกรณีที่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติที่ประชุม 
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 3. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล กำหนดให้ทุกสานัก/กอง ต้องมีข้ันตอน 
การดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพ่ือให้ทราบขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละระดับและ 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้อย่างครบถ้วน 
  วิธีดำเนินการ 
  ให้คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะ 
นำมาพิจารณาความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
  การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ 
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคานึกถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย 
เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี 
เหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน 
นั้นๆ ที่ทาให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง 
เพ่ือที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 
  2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
   1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะ 
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น 
   2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น 
    2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
    1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหาร
แผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินงาน 
     2. ความเสี่ยงด้านการดำเนนิงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน 
กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่
กำหนด 
     3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวข้องกับการบริหารและการ
ควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
    4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน 
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  วิธีดำเนินการ 
  1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสานัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการพิจารณา 
คัดเลือกโครงการ นำมาจัดทำ 
  2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของโครงการ 
  3. พิจารณาระบุปะเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุไว้ใน 
ข้อ 2.2 ประเภทความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมิน 
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้ 
  3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน 
ความเสี่ยง ได้แก ่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสาหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ใน 
การวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถ 
ระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนด 
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 

5 สูงมาก 5 ครั้ง/ปี 
4 สูง 4 ครั้ง/ปี 
3 ปานกลาง 3 ครั้ง/ปี 
2 น้อย 2 ครั้ง/ปี 
1 น้อยมาก 1 ครั้ง/ปี 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง

หรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย 
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2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
2.1 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

 
2.2 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทางานขั้นรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทางาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน 

 
 
2.3 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน 
2.3.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า 100,001 บาทข้ึนไป 
4 สูง มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
2 น้อย มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 5,000 บาท 
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2.3.2 กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงข้ัน
ชีวิต 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
พักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุด 

2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 
2.4 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

 
  3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ 
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ 
เสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกำหนดการควบคุม 
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง 
ดังนี้ 
   1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
   2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ 
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตาฐานกำหนด 
  3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ 
ผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ 
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด 
  3.4 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นามาจัดระดับความรุนแรงของความ 
เสี่ยง เพ่ือพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณา 
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จากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการ 
จัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และตำ่ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหาร 
ความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 
  ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ 
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับ 
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

                         แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน          
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

ต่ำ(Low)  ๑-๔ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  
ปานกลาง(Medium)  ๔-๙ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง  

เสี่ยงสูง(High)  ๙-๑๕ คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  
เสี่ยงสูงมาก(Extreme)  ๑๖-๒๕ คะแนน  มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง  

 

                          
 
  วิธีดำเนินการ 
  1. ให้คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยลงใน 
  2. พิจารณาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง 
จากปัจจัยผลการวิเคราะห์ ในให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่คณะ 
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด (ระบุในข้อ 3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน) 
แบบฟอร์มที ่2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
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  3. ในกรณีที่คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงของสานัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การ 
ประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ 3.1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่ 
สามารถนาไปเป็นเกณฑ์เพ่ือประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่ 
รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะทางานบริหาร 
จัดการความเสี่ยงของสานัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมิน 
ใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้สามารถนาไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี่ยงในภาพรวมของ 
เทศบาลได ้รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
  การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือลดระดับผลกระทบความเสี่ยงแบ่งได้ 4 
แนวทาง ดังนี้ 
  1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกาจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับ 
ต่ำซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 
  2. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปาน 
กลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความ เสี่ยง
และหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  3. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ใน 
ระดับสูงและจักต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ใน ระดับ 
ที่ยอมรับได้ 
  4. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน 
หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน 
  วิธีดำเนินการ 
  ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงลงใน 
 
  ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดกิจกรรมควบคุม 
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละ 
ปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและสูงมาก ให้ 
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงรวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และ 
ต้นทุนที่ต้องใช้ในการดาเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ 
  วิธีดำเนินการ 
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสานัก/กอง พิจารณากำหนดกิจกรรมในการรองรับความ 
เสี่ยงต่างๆ พร้อมกับแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยระบุลงใน 
 
 
 
 



๑๔ 
 
  ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ให้คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงของสานัก/กอง จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของสานัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานเพ่ือทาการประมวลข้อมูล 
และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองทับกวาง 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  วิธีดำเนินการ 
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำผลการประเมินความเสี่ยง จากท่ีต้องใช้  
กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยงและการถ่ายโอนความเสี่ยง นำมาระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และ
ผู้รับผิดชอบ ในให้ครบถ้วนแล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอร์มที่ 1 ถึง 
แบบฟอร์มที ่2.5  
  ขั้นตอนที่ 7 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ 
  เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงาน 
ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนามาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพ่ือ 
นำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป 
   วิธีดำเนินการ 
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำขอ้มูลดำเนินการติดตามรายงานผล ใน 
โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจัดส่งข้อมูล 
 

อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และรับความรุนแรงของ 
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ  
๔ สูง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย  
๓ ปานกลาง ๑ ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง  
๒ น้อย ๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง  
๑ น้อยมาก ๕ ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น  

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

๕ รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ
ดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

๔ รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ
ดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

๓ ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ
ดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

๒ น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ
ดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

๑ น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ
ดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  
แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

      1. การระบุความเสี่ยง  
   2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
             3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
            4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
           5. แผนบริหารความเสี่ยง 
            6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
             7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
           8. การจัดทำการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 



๑๖ 

 

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

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 
  ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

    Unknow factor 
  ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
- รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน 
ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 

 / 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
 -นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่ง
ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมี
การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความ
เป็นจริง 

  
/ 

-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก
เทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ
ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

 / 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 

 / 

-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ 

 

                         ขัน้ตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

         วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
              สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ 
              สถานะสีเหลือง :  เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
              สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน 
หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ 
              สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ 
 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

                  โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง   สีส้ม สีแดง 

- รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพ่ือให้
ตรวจผ่านมาตรฐาน 

/    

-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับ
มีการิเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

/    

-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มท่ีแต่
เอเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงาน 

/    

-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

/    

-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า  

/    

 

 

 

 
 



๑๘ 
 

ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง 
ตารางระดับความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเป็น 

ของการระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจำเป็น xรุนแรง 

- รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อถอน ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 

๒ ๒ ๔ 

-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วย
ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

๒ ๒ ๔ 

-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
จากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืนๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

๒ ๒ ๔ 

-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 

๒ ๓ ๖ 

-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า-  

๒ 3 ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

                                 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
        ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง)  จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น  3 ระดับ  คือ 
ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 

            ผลเสียทางการเงิน 
ระดับพอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
                             แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ  
                            มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ       
    ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
              
 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
  คุณภาพการ   
    จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

-รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน
มาตรฐาน 

ด ี /   

-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผดิชอบจ่ายค่าน้ำมัน
ด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

    
    

ด ี

 
/ 

 
 

 

-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มทีแ่ต่เอ
เวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยูเ่หนอือำนาจ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 
ด ี

 
/ 

  

-การกำหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครภุณัฑ์ที่จัดซื้อจดัจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมลู 

พอใช้  /  

-การปกปิดข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารล่าช้า 

 
พอใช้ 

 
 

/  

 
 
 
 



๒๐ 
 

                                ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
                      กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่  4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำ
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
           ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต 
๑ -รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน 

ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 
-จัดทำคู่มือ 
-จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

๒ -นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการ
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็น
จริง 

-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรถ 
ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ 
-กำกับดูแลมิให้ข้าราชการนำทรัพย์สิน
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

๓ -การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก
เทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ
ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 
 

-กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

๔ -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
 

-กำกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่ให้ปฎิบัติหน้าที่
ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน 
 

๕ -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

-แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่
กำหนด 

 

 

 

 



๒๑ 

ขั้นตอนที่ 6   การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

          ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

       สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

-รับสินบนจากผู้ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง 
เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน    
 
 
 
 
 
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่า
น้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการ
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำ
การเบิกกว่าความเป็นจริง 
 
-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจากเทศบาลอย่าง
เต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษ
อ่ืนๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
 

 

-จัดทำคู่มือ 
-จัดทำมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลรถ ให้ดำเนินการตามระเบียบ
ฯ 
-กำกับดูแลมิให้ข้าราชการนำ
ทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว 
 
 
 
-กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

/ 

/ 

 
 
 
 
 
    
 
   / 
 
 
 
 
 
 
   / 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการป้องกันความเสี่ยง        สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

๔ 
 
 
 
 
๕ 

-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

-กำกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่ให้
ปฎิบัติหน้าที่ท่ีเห็นแก่เงินหรือ
พวกพ้องของตน 
 
 
-แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ปิดบังซ่อนเร้น
ข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด 

    / 
 
 
 
   / 
 

  

 

                  เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๖ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้ 
สถานะสีเขียว  (ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง)   : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)    : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตาม  
         มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้  
                   ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง 
                                               น้อยกว่าระดับ 3  
สถานะสีแดง     (เกินกว่าการยอมรับ)         : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/  
          โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมข้ึน  แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการ 
          ทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่าระดับ 3  
                   
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
                         ขั้นตอนที่ 7  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
๑. (สถานะสีแดง) เกินกว่าการยอมรบั ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเส่ียงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการป้องกนัการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
 
๒. (สถานะสีเหลือง) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรบัได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต(สถานะสีเหลือง มาตรการป้องกนัการทุจริต เพ่ิมเติม 
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

-การขอใช้รถยนต์ทุกครั้งให้มีการขออนุญาตจากผู้มี
อำนาจ  
-รายงานการใช้รถยนต์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก
อาทิตย์ 

-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก
เทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ
ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

-ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
อยู่ในระเบียบวินัย 
-ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยของ
ข้าราชการ 

 
๓. (สถานะสีเขียว) ยงัไม่เกิด ให้เฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

ความเส่ียงการทุจริต(สถานะสีเหลือง มาตรการป้องกนัการทุจริต เพ่ิมเติม 
-รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน 
ดัดแปลง เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน    

-ก ำกบั ตดิตำม และใหเ้จำ้หน้ำทีป่ฏบิตัติำม
แผนกำรป้องกนักำรทุจรติ 
- อบรมใหค้วำมรูก้บัเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบัระเบยีบ
พสัดุ และกำรบรหิำร 
สญัญำ 

-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 

- ก ำกบั ตดิตำม ใหส้ง่เสรมิใหเ้จำ้หน้ำทีม่คีวำมรู้
และควำมเขำ้ใจใน 
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั พรบ.พสัดุ และระเบยีบ
รำชกำรอื่น ๆ ที ่
เกีย่วขอ้ง 
- สง่เสรมิและสรำ้งควำมตระหนกัใหป้ฏบิตัติำม
ระเบยีบฯ โดยเคร่งครดั 

-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

- สง่เสรมิและสรำ้งควำมตระหนกัใหป้ฏบิตัติำม
ระเบยีบฯ โดยเคร่งครดั 



                   
๒๔ 

 
ขั้นตอนที่ 8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

                  ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
-รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพ่ือให้
ตรวจผ่านมาตรฐาน    

-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง
แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

- 

-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 

-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่
อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

- 

-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

- - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


