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ค าน า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ที่ค้นหา

ต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริต
ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้
บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้  องค์การบริหารส่วนต าบลหาด
นางแก้ว จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป  
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-๑- 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วย
ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่
คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ  ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ  รับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ     
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of 
Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก
ประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  



-๒- 
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

หลักการที่ ๖ ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่ 
จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิผล  
๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ
ทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 

Opportunity 



-๓- 
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๕.๒ ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 
 
   
 
 
 
 
 
 
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดงันี้  

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

วิธีวเิคราะหค์วามเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ  พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของการ 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 



-๔- 
เฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ที่มีประสิทธิภาพ  
๑.การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

 ความเสี่ยงการทุจริตที่ เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

 
 
ท่ี 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ   
 ด ำเนินกำรจัดซ้ือและทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ยังไม่เรียบร้อย

เป็นปัจจุบัน 
  

๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้   
 ยังไม่มีกำรตรวจสอบพื้นที่/ประเมินรำคำ ในกำรจัดเก็บภำษี

แต่ละประเภทอย่ำงจริงจัง ,ขำดกำรติดต่อช ำระภำษีจำก
ลูกหนี้ค้ำงที่ค้ำงช ำระมำนำนหลำยปี และประชำชนไม่ค่อยให้
ควำมร่วมมือในกำรเสียภำษี 

  

๓ กิจกรรมการก่อสร้าง ส ารวจ ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง  

  

 ขำดกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำน
งำนโยธำ,ขำดบุคลำกรในกำรควบคุมดูแลงำนด้ำนกำร
ก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

  

 
ค าอธิบาย : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น 
(อธิบายให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด) 



-๕- 
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึน หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known 

Factor 
 - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor 

 
๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ     
 ด ำเนินกำรจัดซ้ือและทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ยังไม่

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
    

๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้     
 ยังไม่มีกำรตรวจสอบพื้นที่/ประเมินรำคำ ในกำรจัดเก็บ

ภำษีแต่ละประเภทอย่ำงจริงจัง ,ขำดกำรติดต่อช ำระ
ภำษีจำกลูกหนี้ค้ำงที่ค้ำงช ำระมำนำนหลำยปี และ
ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือในกำรเสียภำษี 

    

๓ กิจกรรมการก่อสร้าง ส ารวจ ออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้าง  

    

 ขำดอุปกรณ์ในกำรส ำรวจ ออกแบบ และทดสอบวัสดุ,
ขำดกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดเก็บข้อมูล
ด้ำนงำนโยธำ,ขำดบุคลำกรในกำรควบคุมดูแลงำนด้ำน
กำรก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอและมีสิทธิภำพ 

    

 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดบัต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 
 



-๖- 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 

มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดบัสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกีย่วข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

ตารางที่ ๓  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง ๒ มิต ิ(Risk level matrix) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 
๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

๓ ๒ ๑  

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น × รุนแรง  

- - - - 
 
 

ค าอธิบาย : ให้น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง – สงูมากที่เป็นสีส้มและสีแดง (จาก
ตารางที่ ๒) มาหาค่าความเสี่ยงรวม โดยน าระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน  
 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลกัที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าเป็น MUST หมายถึง มีความ
จ าเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ (ค่า MUST อยู่
ในระดับ ๓ หรือ ๒)  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนัน้ ๆ แสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึง มีความ
จ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต (ค่า SHOULD อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น)  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
หากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น  
- เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

หรือมีผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือมีผลกระทบตอ่ผู้ใช้บรกิาร 
กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓  

- มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (Internal Process) หรือการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & 
Growth) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒  



-๗- 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

- 
 

- - - - 

 
ค าอธิบาย : ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จากตารางที่ ๓ ) มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ๓ ระดับ ดังนี้  

ดี  หมายถึง    จัดการได้ทันทีทุกคร้ังที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช ้ หมายถึง    จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้และเข้าใจ   

อ่อน  หมายถึง    จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
ตารางที่ ๕. แผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ท่ี  รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
๑ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ  

 ด ำเนินกำรจัดซ้ือและทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ยัง
ไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

แผนบริหารความเสี่ยง 
๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

ให้มีการตรวจสอบทานกระบวนการ
ลงทะเบียนครุภัณฑ ์

๒. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

๒ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  
 ยังไม่มีกำรตรวจสอบพื้นที่/ประเมินรำคำ ในกำร

จัดเก็บภำษีแต่ละประเภทอย่ำงจริงจัง ,ขำดกำร
ติดต่อช ำระภำษีจำกลูกหนี้ค้ำงที่ค้ำงช ำระมำนำน
หลำยปี และประชำชนไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือใน
กำรเสียภำษี 

แผนบริหารความเสี่ยง 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา 
๒. ก าชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างช าระ 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บ

ภาษีต่าง ๆ  
๓ กิจกรรมการก่อสร้าง ส ารวจ ออกแบบและ

ควบคุมงานก่อสร้าง  
 

 ขำดอุปกรณ์ในกำรส ำรวจ ออกแบบ และทดสอบ
วัสดุ,ขำดกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนและกำร
จัดเก็บข้อมูลด้ำนงำนโยธำ,ขำดบุคลำกรในกำร
ควบคุมดูแลงำนด้ำนกำรก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอ
และมีสิทธิภำพ 

แผนบริหารความเสี่ยง 
๑. จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอตอ่การใช้งาน  
๒. ก าชับให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการปฏิบัติและ

การจัดเก็บข้อมูลด้านโยธา 
๓. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ  

 
ค าอธิบาย : ให้เลอืกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix 
Assessment (ตารางที่ ๔) ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสงู คอ่นข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตนั้น ๆ (หากพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ าหรือค่อนข้างต่ า ให้
พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในเชงิเฝ้าระวัง หรือเลอืกกระบวนงาน/การด าเนินงานอื่นที่อาจเกิดหรือมี
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)  



 


