
 
 

 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ค าน า 

 ทุกๆ องค์กรย่อมไม่ต้องการให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบเหตุการณ์ความ
เสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอสาเหตุได้ยาก 
ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการ แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ร่วมต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ ดังนั้นเทศบาลต าบลธาตุทอง จึงได้จัดท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ครอบคลุมงานทุกๆด้าน อัน
น ามาซึ่งความมั่นใจว่า การด าเนินงานต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลธาตุทอง จะเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และพนักงาน ใน
การปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติ ต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
                   หน้า 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ         ๑  
นิยามความเสี่ยงการทุจริต            ๑ 
ความหมายของการทุจริต            ๑ 
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง         ๒ 
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง          ๒ 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต         ๒ 
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)           ๓ – ๕ 
ระดับความเสี่ยง            ๕ – ๖ 
การตอบสนองความเสี่ยง           ๖ – ๗ 
การติดตามและทบทวน           ๗ 
การสื่อสารและการรายงาน          ๗ 
ภาคพนวก            ๘ - ๑๔ 
 
 

 
 
 

 
 



 
-๑- 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ 
“ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบน
ทุกรูปแบบ” ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอ ทั้งนี้ คตช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. 
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุก
รูปแบบเทศบาลต าบลอุดมธรรม ได้น าประเภทความเสี่ยงการทุจริต จาก “คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS” ที่ก าหนดประเภทความเสี่ยงไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๘) 
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
นิยามของค าว่าความเสี่ยงการทุจริต 
 ความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิง
จาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK 
ASSESSMENTS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 
ความหมายของการทุจริต 
 พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 “ทุจริตในภาครัฐ” 
หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจท าให้
ผู้อ่ืน เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 



 
- ๒ - 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 
  เพ่ือให้เทศบาลต าบลธาตุทอง มีมาตรการ ระบบ และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลธาตุทอง น าประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลต าบลธาตุทอง 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558) 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ๑. การระบุความเสี่ยง  
 ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 ๕. แผนบริหารความเสี่ยง  
 ๖. การท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 ๗. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
 ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 

การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 

การใชอ้  านาจและต าแหน่งหนา้ที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบรหิารจัดจัดการทรัพยากรภาครัฐ 



-๓- 
 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
      น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง หรือ เกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วย 
ขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่  ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม
ของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบ
ความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็
เป็นไป โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวลงไนประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 
Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาส

สูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว  
Unknown Factor คือ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
 
 เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
 
                 
 
 
 
 

 

 

WORK 

SHOP 

การระดม

สมอง 

การออกแบบ

สอบถาม 

เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบตักิบั

องคก์รอ่ืน 

ถกเถียงหยิบ

ยกประเดน็ท่ีมี

โอกาสเกิด 

การ

สมัภาษณ ์

เทคนิคในการค้นหา 

ความเสีย่งการทุจรติ 

Risk 
Identification 

Risk 
Identification 

 



 

-๔- 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

๑ = น้อยมาก 
 

๒ = น้อย 
 

๓ = ปานกลาง ๔ = สูง 
 

๕ =สูงมาก 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
ความถี่ในการเกิด
เหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  
(เฉลี่ย : ปี : ครั้ง)  
 

๕ ปี/ครั้ง  
 

๒-๓ ป/ีครั้ง  
 

๑ ปี/ครั้ง  
 

๑ – ๖เดือน/ครั้ง  
ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี  

๑ เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า  

 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย 
 

ปานกลาง 
 

สูง 
 

สูงมาก 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ  
มูลค่าความเสียหาย  
 

< ๑ หนึ่งหมื่น
บาท  
 

๑ – ๕ หมื่น
บาท  
 

๕ หมื่นบาท-  
๒ แสนบาท  

๒ แสนบาท-  
๑ ล้านบาท  

> ๑ ล้านบาท  
 

อันตรายต่อชีวิต  เดือดร้อนร าคาญ  
 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย  

บาดเจ็บ  
ต้องรักษา  

บาดเจ็บสาหัส  
 

อันตรายถึง
ชีวิต  
 

ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์/การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

น้อยมาก  
 

น้อย  
 

ปานกลาง  
 

สูง  
 

สูงมาก  
 

 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
-๕- 

 
ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์
ต่างๆ (Likelihood X Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พ้ืนที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 ๑. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้
ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน เป็นระดับคะแนนที่
ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง 
 ๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๖ คะแนน จะต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน ต้องแผนลดความ
เสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จาก
ความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลา
ที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 ๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 
  การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี
ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 ๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นๆ ได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบ
การควบคุมภายใน ได้แก่ แบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
 ๓. การลดผลกรทบความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 
(Hedging Instruments) เป็นต้น 
 ๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถ
บริหารความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public 
Private Partnership : PPP) เป็นต้น 
 ๕. ยอมรับความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า
ควรด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย 
(Public Private Partnership :PPP) เป็นต้น 
 ๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน 
และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเข่ือนมากเนื่องจากปริมาณน้ าฝน 
 ๗. การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้อง
ระบุบุคคลและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ท างานได้ 
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับ
องค์กร รวมถึงแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 
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  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด มาวิ เคราะห์หาระดับความเสี่ยงของ
เหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ 
 
การติดตามและทบทวน 
  การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่
ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวน
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควร
ด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกา รพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
การสื่อสารและการรายงาน 
 การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across 
Division) หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่จองการรายงาน
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เกี่ยงข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา การสื่อสารและรายงานต่อผู้ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและ
การรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารความ
เสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามข้อมูล
ความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

 
๑ 

 
- 

 
การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

 
การรับพนักงาน
เข้าปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด 

 
- มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการ
รับพนักงานเข้า
ปฏิบัติงาน 
- มีการรับฝาก
พนักงานท่ีจะเข้า
ปฏิบัติงานจากผู้มี
อ านาจหรือผู้ทีส่นิท
สนม 

 
- เน้นย้ าผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบให้
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด
อย่างเคร่งครัด 

    
 

 
 

   
๑. ต้องไมร่ับ
ของขวัญ ของที่
ระลึก ของก านัล 
หรือผลประโยชน์
ใดๆ 
๒. ควบคุมก ากับ
ดูแลไม่ให้บุคลากร
ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ราชการเพื่อให้
ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วน
ตน ไม่ว่าจะเป็น
ของขวัญ ของ
รางวัล 
ความก้าวหน้าหรือ
ผลประโยชน์ใน
รูปแบบใดๆ 
๓. ให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด
อย่างเคร่งครัด 

 
จ านวนผู้ร้อง
ขอให้
ตรวจสอบ
การรับ
พนักงานเข้า
ปฏิบัติงาน 
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การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

 
๒ 

 
- 

 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เกินความ
จ าเป็นหรือ
เป็นเท็จ 

 
การใช้สิทธิเบิก
เงินชดเชยเป็น
ค่าพาหนะใน
ลักษณะเหมา
จ่ายไมเ่หมาะสม 
เกินความจ าเป็น 
หรือเป็นเท็จ 

 
๑. ผู้บังคับบญัชา
ไว้วางใจ 
๒. กรณีออกจาก
สถานท่ีเดียวกัน ไป
สถานท่ีเดียวกัน แต่
เบิกเงินชดเชยรถยนต์
คนละกัน 

 
1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๒. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 

   
 

 
 

 
 

   
๑. ควบคุมก ากับ
ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบัติ
ตามระเบียบการ
เบิกจ่าย การเงิน
และการคลัง อย่าง
เคร่งครดั 
๒. ในการอนุมัติ
เดินทางไปราชการ
ผู้รับผิดชอบจะ
พิจารณาความ
เหมาะสม/จ าเป็น
ก่อนท่ีจะเสนอให้
ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา อนุมตัิ 
โดยค านึงถึงหลัก
ความประหยัด
คุ้มค่าและ
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

 
จ านวนข้อ
ทักท้วงจาก
หน่วยงาน
ตรวจสอบ 

  
 
 



 
-๑๐- 

 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

 
๓ 

 
- 

 
การน า
ทรัพย์สินหรือ
เวลาของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชนส์่วน
ตนหรือผู้อื่น 

 
๑. การใช้
น้ าประปาในท่ี
ท างาน ล้าง
รถยนต์ส่วนตัว
บ่อยครั้ง 
๒. การใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ในที่
ท างาน เพื่อ
ท างานส่วนตัว
บ่อยครั้ง 

 
๑. ผู้บังคับบัญชา
ไว้วางใจ คิดว่าเป็น
เรื่องเล็กน้อย 
๒. การไม่ระมัดระวัง
ในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
๓. จิตส านึก 
ความเห็นแก่
ประโยชนส์่วนตน 
ของบุคลากร  

 
๑. พระราชบัญญตัิ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
๒. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    
 

 
 

   
๑. ไมย่ักยอก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชนส์่วนตน
หรือผู้อื่น 
๒. ระมัดระวังไม่ให้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการช ารุด
เสียหายก่อนเวลา
อันควร การ
ซ่อมแซมหรือ
บูรณะถือเป็นความ
จ าเป็นต้องกระท า
ตามความ
เหมาะสม 
๓. ไม่ใช้เวลา
ราชการเพื่อไป
ท างานภายนอก 
๔. การลงบันทึก
การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

 
จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนการ
น าทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 

 
 



 
-๑๑- 

 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

 
๔ 

 
- 

 
การขอ
อนุญาตตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวกับงาน
บริหารของ 
เทศบาล 

 
การร้องเรียน
ของประชาชน
เนื่องจากมลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากการ
พิจารณาทีไ่ม่
เป็นไปตาม
กฎหมาย
ประกาศ
กระทรวงหรือข้อ
ระเบียบต่างๆ 

 
๑. การพิจารณา
อนุญาตไม่เป็นไปตาม
กฎหมายประกาศ
กระทรวงเท่าที่ควร 
๒. การอ้าง/เรียกเกบ็
ค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่ออ านวย
ผลประโยชน์ในการ
ออกใบอนุญาต 

 
๑. คู่มือส าหรับ
บริการประชาชน 
(ช้ีแจงขั้นตอนการ
ด าเนินการ) 
๒. กฎหมาย 
ประกาศ กระทรวง 
ข้อระเบียบต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

   
 

 
 

   
ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตาม
การท างานอย่าง
ใกล้ชิด มีการสอบ
ทานและก าชับให้
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

 
 



 
-๑๒- 

 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที ่ โครง

การ/
กิจก
รรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ
ไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

๕ - การควบคุม
งานก่อสร้าง 

อาจท าให้งาน
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
รูปแบบที่
ก าหนด 

๑. กองช่าง มีบุคลากร จ านวนไม่มาก 
หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณ
ของเทศบาลฯ ขึ้นเอง รวมถึง
งบอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร การ
ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดข้ึน
ได้ 
๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น 
การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งคือการ
ตรวจสอบการด าเนินการก่อสร้าง
ร่วมกับผู้ควบคุมงาน มิใช่คอยท าหน้าที่
ตรวจรับเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานเท่านั้น 
หากมีการร่วมตรวจสอบ ตรวจงานไป
พร้อมๆกับผู้ควบคุมงาน ความ
ผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้น 

ระเบียบ
กระทรวงการ
คลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดั
จ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ 
๑๗๘ 

       ๑. ปฏิบัตติาม
ระเบียบ
กระทรวงการ
คลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดั
จ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ 
๑๗๘ โดย
เคร่งครดั 
๒. แนบ
ภาพถ่ายท่ี
แสดงให้เห็น
สภาพการ
ปฏิบัติงาน , 
ชนิดของวัสดุ 
, อุปกรณ์ที่
น ามาใช้ใน
การก่อสร้าง 

จ านวน
โครงการที่มี
การควบคุม
งานให้
เป็นไปตาม
แบบแปลน 
แล้วเสร็จ , 
ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบ
แผน , 
ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อย
ละ 90 

 
 
 
 



 
-๑๓- 

 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที ่ โครง

การ/
กิจก
รรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือไม่
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

 
๖ 

 
- 

 
การจัดเก็บ
ภาษีหรือ
การจัดเก็บ
รายได้ 

 
๑. จัดเก็บภาษีแล้วไม่
น าส่ง หรือน าส่งแค่
บางส่วน 
๒. เรียกรับประโยชน์
โดยการประเมินภาษี
น้อยลง 
๓. ค านวณภาษีผิดไป
จากความเป็นจริงที่
ต้องเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
๒. การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในการประเมิน
ภาษ ี

 
๑.พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
๒. การเพิม่
กระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การจัดเก็บ 
ภาษีโดยให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

    
 

    
๑. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี 
โดยการเช่ือมโยง 
ข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมที่ดิน 
กรมธนารักษ์ 
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เข้าด้วยกัน 
๒. การก าหนด
มาตรการเพื่อ
สร้างความ
รับผิดชอบใน
การ 
ช าระภาษ ี

 
๑. ผู้เสีย
ภาษีเห็น
ด้วยกับการ
ประเมิน 
ภาษีหรือ
การเรยีก
เก็บภาษี  
๒. เทศบาล
จัดเก็บ
รายได้
เหล่านี้เพื่อ
น ามา
พัฒนา
ท้องถิ่น 
เช่น การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนน
หนทาง 
งานไฟฟ้า 
เป็นต้น 

 
 



 
-๑๔- 

 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที ่ โครง

การ/
กิจก
รรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ป้องกันเพ่ือ
ไม่เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง

มาก 
สูง 
สุด 

 
๗ 

 
- 

 
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 
ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มีการออก
กฎกระทรวงที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างมาหลาย
ฉบับ ท าให้การ
ปฏิบัติงานอาจไม่
เป็นไปตาม
กระทรวงดังกล่าว 

 
๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
พัสดุ มิใช่ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่พัดสุโดยตรง และ
มีภาระงานอ่ืนที่ต้อง
รับผิดชอบด้วย อาจขาด
ความชัดเจน หรือความ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน 
๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ 
ที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทของตนเอง ว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวง
นั้นๆ เช่นเดียวกับผู้ท า
หน้าที่พัสดุ จึงอาจจะขาด
ความรอบคอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ตน 

 
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    
 

 
 

   
๑. ส่งเสริมให้
เข้ารับการ
อบรมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจดั
จ้าง 
๒. ก าชับให้
ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
กฎกระทรวง
และระเบียบ
ข้อบังคับ 
อย่างเคร่งครัด 

 
การจัดซื้อจดั
จ้าง
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 
และ 
ไม่ก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาด 



 


