
 

ค ำน ำ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการที่จะแก้ไขหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กรจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะท าให้องค์กรสามารถท างานได้ส าเร็จ                      
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยบุคคลในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันวิเคราะห์ ประเมินและทราบปัจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการขององค์กร  เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง                
ที่จะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงและควบคุมให้ เหมาะสม  เ พ่ือลดความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ 2564 นี้ ได้จัดท า 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการในการด าเนินการของเทศบาลต าบลหนองขาว  โดยส่วนราชการ
ต่างๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  ไดม้ีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ ประเมิน ก าหนดปัจจัยและผลกระทบของความ
เสี่ยง  รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขและควบคุมภายในส่วนราชการและน ามาจัดท าแก้ไขและควบคุม
ภายในส่วนราชการและน ามาจัดท าเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรข้ึน 
 

  เทศบาลต าบลหนองขาวหรือส่วนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองขาวจะให้
ความส าคัญและน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางให้การด าเนินงานให้เกิดผล
ส าเร็จเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประโยชน์ของประชาชนต่อไป 

 

 

 คณะผู้จัดท า 
                                                               งานวชิาการและแผน เทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินและการคลัง  พ.ศ.2561 มาตรา 79  ได้ก าหนด                    
ให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับการเงินและการคลังของ 
ส่วนราชการ  และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ      
การบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า              
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นใช้บังคับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากกฎหมายและระเบียบดังกล่าวข้างต้นเทศบาลต าบลหนองขาว ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่ในการจัดบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต การศึกษา  ซึ่งมีเหตุที่จะสามารถท าให้เกิดความเสี่ยงในการใช้งบประมาณที่อาจจะ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า ไม่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ  หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามระเบียบ  รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งท าให้สิ่งที่กล่าว
ไว้ข้างต้น จึงเป็นความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นหรือท าให้เบาบางลงให้น้อยที่สุด 

เทศบาลต าบลหนองขาวจึงต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้วางแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ทราบความเสี่ยง  ปัจจัยความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในองค์กร 
2. เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้แนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาและลดความเสี่ยง              

ที่จะเกิดข้ึนโดยองค์กรให้ลดน้อยหรือหมดไป 
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือขององค์กรในการติดตามความเสี่ยงของหน่วยงานภายในองค์กรและรายงานผลการ

ด าเนินการให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 

1. ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ- 

ความส าเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่  อย่างเช่น              
การจัดท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ที่จะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัด ซึ่งเป็นก าหนดการปฏิบัติการในอนาคตความเสี่ยง                
จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหาร



โครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการ  เพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง  และสามารถด าเนินการ               
ให้ประสบความส าเร็จ  ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้                
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุไว้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร  และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 

  กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ 
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
หน่วยงานหรือขององค์กร  รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือ              
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้  ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กร               
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ              
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง  
 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หรือ กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการ 
ความเสี่ยง  ทั้งในกระบวนการในการระบุ  วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ 
และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน  เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจาก   
ความเสี่ยงมากที่สุด  อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 

 

1. ประเภทของควำมเสี่ยง (ระบุควำมเสี่ยง) 
1)  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการก าหนด 

แผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์   การด าเนินนโยบายแผนการด าเนินงาน และการน าไปปฏิบั ติ                      
ที่ไม่เหมาะสม  หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน 
ทรัพยากร สภาพแวดล้อม และภัย (Perill) อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร แหล่งที่มาของ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และ
ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบ 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ             
และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส าหรับการให้บริการ เป็นต้น 
 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินกำรหรือกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk : O)  หมายถึง  
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอนขาดการก ากับดูแลที่ดี หรือขาดการควบคุมภายในที่ดี                 
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน                
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
 

3)  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาด- 
สภาพคล่องทางการเงิน ความเพียงพอ  และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน 



 

4)  ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบต่ำงๆ  (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่อง 
มาจากการด าเนนิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)   
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง               

โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
1) โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง                   
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  หากเกิด-             

เหตุการณ์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
 

3. หลักกำรบริหำรหรือจัดกำรควำมเสี่ยง (กำรตอบสนองควำมเสี่ยง) (Principles of Risk 
Management) มี  4 หลักกำร ดังนี ้
1) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  มีความเสี่ยง 

ระดับต่ าจนยอมรับได้ อาจจะไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นทุนการด าเนินการจัดการ              
ความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ต่ าอยู่แล้ว 

2) กำรลดควำมเสี่ยง หรือกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ 
ท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่เกิดท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดความ
เสียหาย ท าให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 กำรควบคุมควำมเสี่ยง  แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกัน (Preventive Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
  2.2 กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อตรวจ
พบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 
  2.3 กำรควบคุมโดยกำรชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น 
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  2.4 กำรควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

3) กำรกระจำยควำมเสี่ยง หรือกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Risk Sharing)  เป็นการกระจายหรือ            
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือองค์กรอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คาดว่า              
จะเกิดขึ้น 

4) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ 
องค์กรไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 
 
 



บทท่ี 2 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 

  จากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ  ประกอบด้วยพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยงานย่อย 
ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกองต่างๆ เทศบาลต าบลหนองขาว  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว 
และคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลหนองขำว   
ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว    ประธานคณะท างาน 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้     คณะท างาน 

4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 

5. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    คณะท างาน 
6. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     คณะท างาน 

7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างานและเลขานุการ 

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. น านโยบาย  ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว มา

แปลงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ  มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน  โดยมีการ
ก าหนดกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมายและผลส าเร็จ  ของ
เทศบาลต าบลหนองขาวเพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 

3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ  การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล  ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  และด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อก าหนดวิธีการ
ควบคุม  ป้องกัน  หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการ
ด าเนินงาน  ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร  โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงาน
ได้ครบถ้วน  มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง  ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส  มีการก าหนด 
Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง  รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณา
การ 



5. ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง   เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง   จัดท าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาล
ต าบลหนองขาว  เสนอนายกเทศมนตรีเป็นรายไตรมาส 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และสนับสนุน
การให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร  ในการเผยแพร่นโยบาย  กฎระเบียบ  
ค าสั่ง  และคู่มือการปฏิบัติงาน  รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร 

7. แต่งตั้งคณะท างานย่อยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามจ าเป็นเหมาะสม 
8. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ของเทศบำลต ำบลหนองขำว 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 



ไม่มี ต ่ำมำก ต ่ำ กลำง สูง สูงมำก สูงสุด

1
∕

จัดซ้ือจัดจ้างโดย
ไม่ตรวจสอบ
วสัดุอุปกรณ์
คงเหลือใน
ทะเบยีนคุมพสัดุ
ขององค์กร

วสัดุอุปกรณ์
มากเกินความ
จ าเปน็ท าให้
ส้ินเปลือง
งบประมาณ

องค์กรประหยัด
งบประมาณใน
การจ้ดซ้ือพสัดุ ,
 วสัดุอุปกรณ์ไม่
มีมากเกินความ
จ าเปน็

แผนกำรประเมินควำมเสี ยงกำรทุจริตประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เทศบำลต่ำบลหนองขำว  

ที 
โอกำส/ควำม
เสี ยงกำรทจุริต

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกำร
ด่ำเนินงำน

เหตุกำรณ์ควำม
เสี ยงที อำจจะ

เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี ยงที อำจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นใหเ้กิดกำร
ทจุริต

กำรควบคุม/
ระเบียบที 
เกี ยวข้อง

ประเมินระดับควำมเสี ยง มำตรกำรป้องกัน
เพื อไม่ใหเ้กิดกำร

ทจุริต
ตัวชี้วัดผลส่ำเร็จ

จัดซ้ือจัดจ้าง
วสัดุ อุปกรณ์ที่
เกินความจ าเปน็

หน้ำ 1 จำก 2 หน้ำ

เจ้าหน้าที่ละเลย
ในการปฏบิติังาน 
ไม่ตรวจสอบวสัดุ 
อุปกรณ์ที่มีให้
ถูกต้อง

พรบ.การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

ก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏบิติั
ตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครัด



ไม่มี ต ่ำมำก ต ่ำ กลำง สูง สูงมำก สูงสุด

2 เจ้าหน้าที่รับเงิน
มาแล้ว แต่ไม่ได้
น าส่งเข้าบญัชีท า
ใหเ้งินขาดบญัชี

เจ้าหน้าที่ออก
ใบเสร็จรับเงิน
ไม่ตรงกับ
ยอดเงิน

1) เจ้าหน้าที่มี
ปญัหาด้านการเงิน
 2) เจ้าหน้าที่ขาด
ความรับผิดชอบ

ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไท
ย วา่ด้วยการรับ
เงิน การเบกิ
จ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจ
เงินของอปท. 
พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจัจุบนั

∕ ผู้บงัคับบญัชามี
การควบคุมและ
ติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด

1) จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการเก็บ
เงินค่าภาษ ี     
2) ผลการ
ตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบ

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบประเมนิควำมเสี ยง  ส่ำนักปลัดเทศบำล

ประเมินระดับควำมเสี ยง มำตรกำรป้องกัน
เพื อไม่ใหเ้กิดกำร

ทจุริต
ตัวชี้วัดผลส่ำเร็จ

ชื อผู้รำยงำน  นำงเมธินี  อยู่นัด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช่ำนำญกำร

ที 
โอกำส/ควำม
เสี ยงกำรทจุริต

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกำร
ด่ำเนินงำน

เหตุกำรณ์ควำม
เสี ยงที อำจจะ

เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี ยงที อำจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นใหเ้กิดกำร
ทจุริต

กำรควบคุม/
ระเบียบที 
เกี ยวข้อง

เงินสดขาดบญัชี

หน้ำ 2 จำก 2 หน้ำ
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