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ค าน า 
              ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  ได้ประกาศผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  ประจ าป ี
พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลนาตาล มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรง่ใส (ITA) มีคะแนนรวม 
69.59 อยู่ในระดับ  C  เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ้น 
ผู้รบัผิดชอบ ได้ด าเนินการ ศึกษาวิธกีาร ในการด าเนินการ ตัวชีว้ัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ เรือ่ง 
มาตรการภายในเพ่ือปอ้งกันการทุจรติ ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรอื
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ O37 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเส่ียงของการด าเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถ
น าไปปฏิบัติจรงิ ในเรือ่งความทุจรติที่อาจก่อให้เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน และได้น าผลที่ได้ศึกษามา
จดัการบรหิารความเส่ียงขึ้น  
            โดยผลการศึกษาข้อมูลต้ังแต่เริม่ต้น มาจากการให้ความรว่มมือรว่มใจของพนักงานของ  
เทศบาลต าบลนาตาล  ในการตอบแบบประเมินที่ได้สรา้งขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน สามารถสรุปผล 
น าไปสู่แนวทางการบรหิารความเส่ียงของเทศบาลต าบลนาตาล และคาดว่าจะส่งผลถึงการบรหิารความ
เส่ียงในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
แผนการประเมินความเส่ียงการทจุรติ 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
เทศบาลต าบลนาตาล  อ าเภอทา่คันโท  จงัหวดักาฬสินธุ ์

                                               ------------------------------------------- 
ประวติัของเทศบาลต าบลนาตาล 
   เทศบาลต าบลนาตาล เปน็เขตการปกครองของอ าเภอทา่คันโท จงัหวัดกาฬสินธุ ์ต้ังอยู่เขต
รอบนอกของอ าเภอทา่คันโท ห่างจากจงัหวัดกาฬสินธุป์ระมาณ ๗๕ กิโลเมตร มีพ้ืนทีโ่ดยประมาณ 
๑๐๗.๖๐ ตารางกิโลเมตร ปจัจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชญิกับสภาวะความไม่แน่นอนทัง้
จากปจัจยัภายในและภายนอกองค์กรซึง่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ทัง้ทีเ่ปน็ความเส่ียงและโอกาส(Risk and 
Opportunities) ต่อองค์กร  โดยความเส่ียงจะส่งผลกระทบในเชงิลบ ในขณะทีโ่อกาสจะเปน็ตัวสรา้ง
มูลค่าต่อองค์กร ดังน้ันการบรหิารจดัการความเส่ียงจงึเปน็เครือ่งมือทีส่ าคัญทีจ่ะชว่ยปอ้งกันรกัษาและ
ส่งเสรมิให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายขององค์กร นอกจากน้ีการบรหิารจดัการความ
เส่ียงเปน็องค์ประกอบส าคัญของการก ากับ ดูแลกิจการทีดี่ (Good Corporate Governance) โดย
มุ่งเน้นให้ทกุกระบวนการด าเนินงานด้วยความโปรง่ใส มีประสิทธภิาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการ
สรา้งมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว 

 
              ทีม่าและความส าคัญของการบรหิารความเส่ียง 
                    ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ได้ประกาศผล
คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัประจ าปี พ.ศ.2564      
"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรง่ใส (ITA) ของเทศบาลต าบลนาตาล  มีคะแนนรวม 69.59 
อยู่ในระดับ C  จากผลการประเมินครัง้น้ี ชีใ้ห้เห็นว่า เทศบาลต าบลนาตาล มีการยกระดับการพัฒนาการ
เปดิเผยข้อมูลมากขึ้น แต่ก็ยังมีปจัจยัทีอ่าจท าให้เกิดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลนาตาล 
ได้พอสมควร  
     อน่ึง เทศบาลต าบลนาตาล เล็งเห็นความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในทกุ ๆ ตัวชีว้ัด และตระหนักว่าควรด าเนินการวิเคราะห์
ผลประเมิน เพ่ือให้เกิดแนวทางในการประเมิน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ามารถยกระดับผลคะแนน
การประเมินในระดับทีสู่งขึ้น ประกอบกับ ตัวชีว้ัดที่ 10 การปอ้งกันการทจุรติ เรือ่ง มาตรการภายในเพ่ือ
ปอ้งกันการทจุรติ ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทจุรติหรอืก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ O37 แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจดัการความเส่ียง
ของการด าเนินการในกรณีทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุรติหรอืก่อให้เกิดก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน น้ัน จะต้องมีการรายงานข้อมูลเพ่ือรบัการ
ประเมินตามทีมี่การก าหนดไว้  
    มาตรการปองกันการทจุรติสามารถจะชว่ยลดความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุรติใน
องค์กรได้ ดังน้ัน การประเมินความเส่ียงด้านการทจุรติ การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสมจะชวยลดความเส่ียงด้านการทจุรติ ตลอดจนการสรา้งจติส านึกและค่านิยมใน
การต่อต้านการทจุรติให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการปอ้งกันการเกิดการทุจรติ ในองค์กรทัง้น้ีการ
น าเครือ่งมือประเมินความเส่ียงมาใชใ้นองค์กรจะชว่ยให้เปน็หลักประกันในระดับหน่ึงว่าการด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทจุรติ หรอืในกรณีที่พบกับการทจุรติทีไ่ม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหา 
 



 
น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรอืหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปน็ความเสียหายทีน้่อยกว่าองค์กรทีไ่มมีการน า
เครือ่งมือประเมินความเส่ียงมาใชเ้พราะได้มีการเตรยีมการ ปอ้งกันล่วงหน้าไวโดยให้เปน็สวนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานประจ าซึง่ไม่ใชก่ารเพ่ิมภาระงานแต่อยา่งใด เทศบาลต าบลนาตาล จงึจดัท า “การประเมิน
ความเส่ียง/การบรหิารความเส่ียงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั ประจ าป ี2565 เทศบาลต าบลนาตาล” ขึ้น เพ่ือเปน็หลักของการประเมินความเส่ียงการ
ทจุรติ : ให้เทศบาลต าบลนาตาล มีมาตรการระบบ หรอืแนวทางในบรหิารจดัการความเส่ียงของการ
ด าเนินงานทีใ่ห้อาจก่อให้เกิดการทจุรติทัง้เปน็มาตรการปอ้งกันการทจุรติเชงิรุกทีมี่ประสิทธภิาพต่อไป 

     
                    วตัถปุระสงค์ของการบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร 

                 1. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบทีจ่ะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานทีอ่าจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรบัได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
                 2. เพ่ือก าหนดมาตรการ กิจกรรมในการจดัการความเส่ียงและมีการติดตามประเมินอย่าง
ต่อเน่ือง 
                 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพบรหิารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบันในการ
บรรลุตามเปา้หมายทีก่ าหนดไว้ 
              4. เพ่ือให้บุคลากรได้รบัรู ้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบรหิารจดัการความเส่ียง 

สามารถบรหิารจดัการความเส่ียงได้อย่างเปน็ระบบในทศิทางเดียวกัน 
 
     การพิจารณาความเส่ียงการก าหนดประเด็น 
     ความเส่ียงและแนวทางการบรหิารความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี  

   1. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 2564 เพ่ือเปน็ข้อมูล
ประกอบการจดัการแผนบรหิารจดัการความเส่ียง 

        2. ระบบงานส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน  
ซึง่เปน็งานตามภารกิจหลัก 
                     3. ประเด็นทีมี่ความเส่ียงเปน็ประเด็นส าคัญทีต้่องด าเนินการต่อเน่ืองในปงีบประมาณ
พ.ศ.2564 

           การบรหิารจดัการความเส่ียงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอยา่งไร 
                 การบรหิารจดัการความเส่ียงเปน็การท างานในลักษณะทีท่กุภาระการท างานต้องประเมิน
ความเส่ียงก่อนปฏิบัติงานทกุครัง้และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริม่ปฏิบัติงานตาม
หลักภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทกุภาระงานรว่มกันโดยเปน็ส่วนหน่ึงของ
ความรบัผิดชอบปกติทีมี่การรบัรูแ้ละยอมรบัจากผู้ทีเ่ก่ียวข้องเปน็ลักษณะ pre-decision ส่วนการ
ตรวจสอบภายในจะเปน็ลักษณะก ากับติดตามความเส่ียงเปน็การสอบทวน  post-decision  
              ขอบเขตของการจดัท า 
                   เปน็การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการบรหิารความเส่ียงประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัประจ าปี เทศบาลต าบลนาตาล 
 
 
 
 

 



            
 
   องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดการทจุรติ 
                องค์ประกอบหรอืปจัจยัทีน่ าไปสู่การทจุรติประกอบด้วย pressure/Incentive sinvcidffyo  
หรอืแรงกดดันหรอืแรงจูงใจ opportunity หรอืโอกาส ซึง่เกิดจากชอ่งโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการ
ควบคุมก ากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรอื การหาเหตุผลสนับสนุน
การกระท าตามทฤษฏีสามเหลี่ยมการทจุรติ (fraud Triangle) 
             ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รบั 
  1. ได้มีการบรหิารความเส่ียงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐัประจ าป ีของเทศบาลต าบลนาตาล  
  2. ได้แนวปฏิบัติการบรหิารความเส่ียงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัประจ าปขีองเทศบาลต าบลนาตาล  
   3. พนักงานเทศบาลต าบลนาตาล มีแนวปฏิบัติในการบรหิารความเส่ียงทีส่ามารถน าไปใชไ้ด้จรงิ 
และไม่ก่อให้เกิดการทจุรติต่อการปฏิบัติงาน  
   4. การบรหิารความเส่ียงฯ ชว่ยปกปอ้งการปฏิบัติงาน ปรบัปรุงระบบงาน และการวางแผน  
  5. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารและมองเป้าหมายในภาพรวม 
 
นิยามศัพทแ์ละค าจ ากัดความของการบรหิารความเส่ียง  
   เพ่ือให้การใชค้ าทีเ่ก่ียวข้องกับความเส่ียงเปน็ทีเ่ข้าใจในทศิทางเดียวกัน ทัง้เทศบาลต าบลนาตาล 
จงึก าหนดค านิยามเก่ียวกับความเส่ียงไว้ดังน้ี  

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ / การกระท าใด ๆ ทีมี่ความไม่แน่นอน ซึง่หากเกิดขึ้นจะมี
ผลกระทบในเชงิลบ ต่อวัตถุประสงค์หรอืเปา้หมายขององค์กร หรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลุความส าเรจ็ต่อการ
บรรลุเปา้หมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการทีจ่ะก้าวสู่พันธกิจและวิสัยทศัน์ ทีไ่ด้ก าหนดไว้  
  การจดัการความเส่ียงหรอื การบรหิารความเส่ียง (Risk management) คือ การจดัการความ
เส่ียง ทัง้ในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล 
ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงทีสั่มพันธกั์บ กิจกรรม หน้าทีแ่ละกระบวนการท างาน เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลนาตาล ลดความเสียหายจากความเส่ียงมากทีสุ่ด อันเน่ืองมาจากภัยทีเ่ทศบาลต าบลนาตาลต้อง
เผชญิในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง หรอืเรยีกว่า อุบัติภัย (Accident) 

แผนการบรหิารความเส่ียง (Planning of Rick) หมายถึง แผนซึง่จดัท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บรหิารและ
พนักงานเทศบาลต าบลนาตาล  ได้มีแนวทางการบรหิารความเส่ียง  

การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การบรหิารความเส่ียงมีความสมบูรณ์ เทศบาลต าบลนาตาล
จะต้องมีการติดตามและประเมินผล หลังการด าเนินการติดตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผน
จดัการความเส่ียงใดมีประสิทธภิาพดี ให้ด าเนินการต่อ หรอืแผนจดัการความเส่ียงใดควรปรบัเปลี่ยน 
โดยอาจก าหนดข้อมูลทีต้่องติดตาม จดัท า Check sheet และก าหนดความถ่ีเพ่ือสอบทานเปน็ราย   
ไตรมาส  

ประเภทของความเส่ียง  
   การบรหิารความเส่ียงองค์กรน้ัน สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงนโยบายการบรหิารจดัการ และการ
ก ากับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร หากองค์กรมีการบรหิารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธภิาพ จะส่งผลให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทัง้ในเชงิประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงาน ซึง่ประเภทของความ
เส่ียงแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ดังน้ี 
 



 
 

1. ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk: SR) คือ ความเส่ียงทีเ่กิดจากการก าหนดแผนกล
ยุทธ ์แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรอืไม่สอดคล้องกับปจัจยัภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ พันธะกิจ หรอืสถานะขององค์กร โดยแหล่งทีม่าของ
ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ  

1.1 ปจัจยัความเส่ียงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแส
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปจัจยัทางเศรษฐกิจ และปจัจยัทางการเมือง  

1.2 ปจัจยัความเส่ียงภายใน ได้แก่ ปจัจยัภายในทีอ่งค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผล
กระทบหรอืเปน็อุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธเ์พ่ือให้บรรลุเปา้หมาย ได้แก่ โครงสรา้ง
องค์กร กระบวนการ และวิธปีฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส าหรบัการให้บรกิาร 
เปน็ต้น  

2.ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk: FR) คือความเส่ียงทีเ่กิดจากการทีก่ารเบิกจา่ย
งบประมาณไม่เปน็ไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณทีไ่ด้รบัไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ภารกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงไปท าให้การจดัสรรไม่พอเพียง  

3.ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk: OR) หรอืความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
คือความเส่ียงทีจ่ะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในคน ระบบ หรอืเหตุการณ์ภายนอก  

         4.ความเส่ียงทางด้านกฎหมายและขอ้ก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR) หมายถึง 
ความเส่ียงทีเ่กิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องได้ หรอืกฎระเบียบ 
หรอืกฎหมายทีมี่อยู่ไม่เหมาะสม หรอืเปน็อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และการจดัล าดับความเส่ียง 
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเปา้หมายของส่วนงานหรอืหน่วยงาน
ภายในโอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรอืโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงผลกระทบ   
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

 
การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
     1) การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน  
เปน็การก าหนดเกณฑ์ทีจ่ะใชใ้นการประเมินความเส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
โดยเทศบาลต าบลบ้านโปรง่ได้ก าหนดเกณฑ์ เปน็เกณฑ์ในเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพ 5 ระดับ  

ระดับ 1 หมายถึง มีความเส่ียงทีก่่อให้เกิดความทจุรติต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด  
ระดับ 2 หมายถึง มีความเส่ียงทีก่่อให้เกิดความทจุรติต่อการปฏิบัติงานน้อย  
ระดับ 3 หมายถึง มีความเส่ียงทีก่่อให้เกิดความทจุรติต่อการปฏิบัติงานปานกลาง  
ระดับ 4 หมายถึง มีความเส่ียงทีก่่อให้เกิดความทจุรติต่อการปฏิบัติงานมาก  
ระดับ 5 หมายถึง มีความเส่ียงทีก่่อให้เกิดความทจุรติต่อการปฏิบัติงานมากทีสุ่ด  

 
 
 



 
 
การแปลค่าความเฉลี่ยจากเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการวิเคราะห์ผลครัง้น้ี มีค่าดังน้ี  
1.00 -1.49 มีความเส่ียงน้อยทีสุ่ด  
1.50 -2.49 มีความเส่ียงน้อย  
2.50 -3.49 มีความเส่ียงปานกลาง  
3.50 -4.49 มีความเส่ียงมาก  
4.50 -5.00 มีความเส่ียงมากทีสุ่ด 
2) การระบุความเส่ียง (Identify Risks)  
     เปน็กระบวนการทีผู้่ด าเนินการได้ระบุความเส่ียงจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการวิธกีารให้คณะผู้บรหิาร และพนักงานเทศบาล ใชว้ิธกีาร Checklist  
3) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  
      เป็นการน าความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรอืมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเส่ียง 
เพ่ือให้ได้ระดับความเส่ียงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
ซึง่จะชว่ยให้สามารถวางแผนและจดัสรรทรพัยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรอืเวลา
ทีมี่จ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ข้างต้น  
4) การวิเคราะห์ความเส่ียง  
      เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของแต่ละปจัจยัเส่ียงแล้ว ให้น าผลทีไ่ด้มาพิจารณาความสัมพันธร์ะหว่างโอกาสทีจ่ะเกิดความ
เส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงว่าก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึง่จะท าให้
ทราบว่ามีความเส่ียงใดเปน็ความเส่ียงในระดับมากทีสุ่ด ทีจ่ะต้องบรหิารจดัการก่อน 

5) การจดัล าดับความเส่ียง  
        เม่ือได้ค่าระดับความเส่ียงแล้ว ให้น ามาจดัล าดับความรุนแรงของความเส่ียง เพ่ือพิจารณาก าหนด
นโยบาย มาตรการ กิจกรรม การควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงในระดับมากที่สุด โดยพิจารณา
จากระดับความเส่ียงที่เกิดจากการ Checklist ของคณะผู้บรหิาร และพนักงานเทศบาล ที่ก าหนดการ
แปลค่าความเฉลี่ยจากเกณฑ์การประเมินไว้ และเลือกความเส่ียงที่มีระดับมากที่สุดมาจัดท าแผนการ
บรหิารความเส่ียงก่อน 
6) ขัน้เตรยีมการ ประเมินความเส่ียงการทจุรติ  
   ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทจุรติตองท าการคัดเลือกงานหรอืกระบวนงานจากภารกิจใน
แต่ละประเภททีจ่ะท าการประเมิน ซึง่คูมือน้ีไดจ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทจุรติไว้ 3 
ด้านดังน้ี ความเส่ียงการทจุรติทีเ่ก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานทีมี่ภารกิจ
ให้บรกิารประชาชนอนุมัติ หรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเส่ียงการทจุรติในความโปรงใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่ง
หน้าทีแ่ละความเส่ียงการทจุรติในความโปรงใสของการใชจ้า่ยงบประมาณและการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรภาครฐั เม่ือคัดเลือกได้แล้วให้ท าการคัด เลือกกระบวนงานของประเภทด้านน้ันๆ โดยเฉพาะ
การด าเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุรติ และจดัเตรยีมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรอืแนวทาง
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของ จากน้ันจงึลงมือท าการตามขั้นตอน ประเมินความเส่ียงการทจุรติ
ตัวอย่างในการประเมินความเส่ียง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตต่างๆ 



 
 
 
 

1. เลือกงานด้านทีจ่ะท าการประเมินความเส่ียงการทจุรติ 
 
 
 

2. เลือกกระบวนงานจากงานทีจ่ะท าการประเมินความเส่ียงการทจุรติ 
 
 
 

3. เตรยีมขอ้มูล ขัน้ตอน แนวทาง หรอืเกณฑก์ารปฏิบติังาน ของกระบวนงานที่
จะท าการประเมินความเส่ียงการทจุรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการประเมินความเส่ียงการทจุรติประจ าป ี2565 
เทศบาลต าบลนาตาล  อ าเภอทา่คันโท   จงัหวัดกาฬสินธุ ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/
ประเดน็ 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/
กระตุน้ให้เกดิการทุจรติ 

 

การควบคุม 
 

ประเมินระดับของความเสี่ยง 
 

มาตรการปอ้งกนัไม่ให้เกดิ
ทุจรติ 

 

ตัวชี้วดั
ผลส าเร็จ 

 น้อย
ที่สุด  

    

 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดซ้ือจัดจ้างในการ
จัดโครงการ/ กิจกรรม  
 

ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ร้านท่ีตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านท่ีตนเองคุยได้ง่าย  
 

ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซ้ือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามหากมี
การเลือกใช้ร้านซ้ าๆให้มีการระบุเหตุผลใน
การใชดุ้ลยพินิจในการเลือกร้านดังกล่าว  

  /   มีการประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ตามระเบียบทางราชการ  
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

2 การบริหารงานบุคคล  
 

การรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
 

ให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบ
คัดเลือก  
 

  /   สร้างจิตส านึกคุณธรรม
จริยธรรม-ใช้งานตามความ
เป็นจริง  
 

3 การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว  
 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ   
รถยนต์   ไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
 

มีบัญชีคุมทรัพย์สิน สมุดบันทึกอนุญาต และตู้
จัดเก็บอุปกรณ์  
 

  /   -มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด  
 

4 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
 

การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็น
ในแต่ละภารกิจ เช่น น้ ามันมากเกิน
ความจ าเป็น  
 

จัดท าสมุดการเดินทางไปราชการการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง และท าใบขออนุญาตใช้    
รถยนตส์่วนกลาง  
จัดท าสมุดคุมน้ ามันส่วนกลาง และหมั่นตรวจ
สภาพรถให้รถอยู่ในสภาพรถปกติ  

  /   -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ  
-มีการรายงานทุกครั้ง  
-สร้างจิตส านึกคุณธรรม
จริยธรรม-ใช้งานตามความ
เป็นจริง  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


