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                เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ การ
ปองกันการทุจริต คือการแกไขปญหาการทุจริตยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบพนักงานและผูบริหารทุกคน 
และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาลการนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกร
จะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา 
ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด 
 

                  องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 
ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กําหนดใหทุก
สวนราชการและหนวยงานของรัฐมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดดําเนินการประเมินความ
เสี่ยงในองคกรขึ้น เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ   256๕ 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 
                                               ------------------------------------------- 
 

ที่มาและความสําคัญของการบรหิารความเสี่ยง 
                   องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก ไดดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ  256๕ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การราย งาน
และการตรวจสอบ  มาตรา 79  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง กําหนด
กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ขอ 2.6 หนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละครั้งและตอง
มีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ขอ 2.7 ตองมีการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอและ หลักเกณฑปฏิบัติขอ 9 จัดทํารายงาน
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูกํากับดูแล พิจารณาอยางนอยป
ละ 1 ครั้งการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการขององคกร ซึ่งมีความสําคัญตอการดําเนินงานใน
การบรรลุเปาหมายขององคกรโดยเชื่อมโยงสัมพันธกับภารกิจขององคกร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของ
องคกร ซึ่งอาจมีสถานการณที่คาดไมคิด หรือปญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
ภารกิจขององคกรโดยรวม จึงตองมีการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช เพื่อชวยปองกันหรือควบคุมความ
เสียหายในการดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการกําหนด
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหม่ันใจไดวาการดําเนินงานขององคกรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและภารกิจที่กําหนดไว ท้ังนี้ การบริหารความเสียงเปนกระบวนการที่คณะกรรมการผูบริหารและ
บุคลากรทกุคนในองคกรจะตองทําความเขาใจและใหความสําคัญเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกรภารกิจตามนโยบาย และเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

 

               1. วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงระดบัองคกร 
 1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดและสามารถควบคุมได ตรวจสอบไดอยางมีระบบ 

               2. เพื่อกําหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอยางตอเนื่อง 
                3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันในการบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

               4. เพื่อใหบุคลากรไดรับรูตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงไดอยางเปนระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกําหนดประเด็นความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้  

1. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 256๕ เพื่อเปนขอมูล 
ประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

           2. ระบบงานสําคญัท่ีสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรและขบวนการองคกรชุมชน ซึ่งเปนงาน
ตามภารกิจหลัก 
                       3. ประเด็นท่ีมีความเสี่ยงเปนประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ.   
256๕ 
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                กรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 256๕ ประกอบดวย
ประเด็นความเสี่ยงปจจัยเสี่ยงผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระยะเวลาดําเนินการและหนวยงาน
ท่ีรับผิด 
             2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
                 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระการทํางานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงานปกติของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและ
ยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ เปนลักษณะ pre-decision  สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะกํากับติดตามความ
เสี่ยงเปนการสอบทวน  post-decision  
 

               3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                    กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออก
ประกาศใชเมื่อป 1992 สําหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
                  องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม ( control environment)  
                      หลักการที่ 1  องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
                      หลักการที่  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
                      หลักการที่ 3  คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
                      หลักการที่ 4  องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนกังาน 
                      หลักการที่ 5  องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรบัผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
                   องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                       หลักการที่ 6  กําหนดเปาหมายชัดเจน 
                       หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางคลอบคลุม 
                       หลักการที่ 8 พิจาณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
                       หลักการที่ 9 ระบุและประเมนิความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
                   องคประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
                        หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
                       หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
                        หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
                  องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
                       หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ  
                       หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
                       หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม 
                                         ภายใน 

                    องคประกอบที่  5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
                        หลักการที่ 16   ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                        หลักการที่ 17 ประเมินและส่ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและ  
                                           เหมาะสมทั้งน้ีองคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการ   
                                           จะตอง present&  Function (มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยาง 
                                           สอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
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                    4. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต 
                         องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริตประกอบดวย pressure/Incentive  sinvci’dffyo  
หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม
กํากับควบคมุภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฏี
สามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle) 
 

                     5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                          องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
                           5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
                            5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
                            5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
   

   การพจิารณาอนุมัติ   อนญุาต 
 

   การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
 

 การใชจายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรัพยากร 
 

                       6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี9 ขั้นตอน ดังน้ี 
                                  1. การระบุความเสี่ยง  
                                  2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
                                  3. เมทริกสระดับความเส่ียง 
                                  4. การประเมินการควบคมุความเส่ียง 
                                  5. แผนบริหารความเส่ียง 
                                  6. การจัดทาํรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
                                  7. จัดทําระบบการบรหิารความเส่ียง 
                                  8. การจัดทาํการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
                                  9. การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 

                       การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขั้นตอนที่ 1 การระบุความ
เสี่ยง Risk Identficati 
                    1. ความเสี่ยงการทุจรติทีเ่ก่ียวของกับการพิจารณา อนุญาต 
                    2. ความเสี่ยงความทจุริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
                    3. ความเสี่ยงการทจุรติในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ          
                       ทรพัยากรภาครัฐ 
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     ๗.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
๑ = นอยมาก ๒ = นอย ๓= ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถีใ่นการเกิดเหตุการณหรอื
ขอผดิพลาดในการปฏิบัตงิาน 
(เฉลี่ย : ป : คร้ัง) 

5 ป/ครั้ง 2-3 ป/คร้ัง 1 ป/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไมเกิน 5 คร้ัง/ป 

1 เดือน/คร้ัง 
หรือมากกวา 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ นอยที่สดุ นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลคาความเสียหาย <๑ หน่ึงหมื่นบาท 1 - ๕ หมื่นบาท 5 หมื่นบาท –    

2 แสนบาท 
2 แสนบาท –  
1 ลานบาท 

> 1 ลานบาท 

อันตรายตอชีวิต เดือดรอนรําคาญ บาดเจ็บเล็กนอย บาดเจ็บตองรักษา บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 
ผลกระทบตอภาพลักษณ/การ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

  
 สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ 
ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา 
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 เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดขึ้น
เหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จาก
ความเสี่ยงเพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสมซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคนหรือเวลาที่มี
จํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส/ความถี่ที่จะ 
เกิดขึ้นนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

๒. พิจารณาความรนุแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวามีระดับ 
ความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
 

การตอบสนองความเส่ียง  
 การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นโดยผูบริหารควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้ ในการตดัสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงแตละวิธี 
 ตัวอยางวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย 

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไมดําเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ไดแก กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง 
และหนวยงานไมสามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นๆ ไดหนวยงานอาจพิจารณาไมดําเนินงานในกิจกรรมน้ันๆ 

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เชน ลดโอกาสของความเสี่ยงการทจุริตดานการเงินโดยการวาง 
ระบบการควบคุมภายใน ไดแก การแบงแยกหนาที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เปนตน 

๓. การลดผลกระทบความเสี่ยง เชน การทําประกัน หรือการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงทาง 
การเงิน (Hedging Instrucments) เปนตน 

๔. การโอนความเสี่ยง หนวยงานอาจเลือกใชวิธีการถายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หนวยงาน 
เห็นวาควรดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชนแตหนวยงานมีขอจํากัดที่ไมสามารถดําเนินการเองไดหรือไม
สามารถบริหารความเสี่ยงได ไดแก การใหภาคเอกชนดําเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปดวย 
(Public Private Partnership : PPP) 

๕. ใชมาตรการเฝาระวัง หนวยงานตองกําหนดขอมูลที่ตองกําหนดขอมูลที่ตองมีการเก็บ 
รวบรวม การวิเคราะห การแจงเตือน และการดําเนินการเมื่อเหตุการณเกิดข้ึน เชน ความเสี่ยงของปริมาณน้ําใน
เข่ือนมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําฝน 

๖. การทําแผนฉุกเฉิน การจัดทําแผนฉุกเฉินเปนการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
ขึ้น โดยตองระบุบุคคลและวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจน เชน ความเสี่ยงกรณีที่เจาหนาที่ไมสามารถเขาสถานท่ีทํางาน
ได 

๗. การสงเสริมหรือผลักดันเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นสงผลกระทบเชิงบวกกับองคกร รวมถึง 
แผนการดําเนินงานเม่ือเหตุการณเกิดขึ้น 
 การบริหารความเสี่ยงอาจประกอบดวย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด มาวิเคราะหหาระดับความเสี่ยงของ
เหตุการณหรือกิจกรรมนั้นๆ 
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 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood X impact) ซึ่งจดัแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบงพื้นที่เปน 
๔ สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

๑. ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน 
ระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการดําเนนิงาน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนน้ันสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม 

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน เปนระดับ 
คะแนนที่ยอมรบัความเสี่ยงได แตยังตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง 

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๖ คะแนน จะตอง 
มีแผนลดความเสี่ยงเพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

๔. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน จะตองมีแผนลด 
ความเสี่ยงและประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 
 

แผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk Profile) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 
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การติดตามและทบทวน  
 การตดิตามและทบทวนเปนกระบวนการที่ใหความเชื่อม่ันวาการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยู
ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวน
เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นสม่ําเสมอ ปจจัยท่ีทําใหหนวยงานตองทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงไดแก การ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซึ่งเกิดจากปจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

 การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องหรือเปน
ระยะซึ่งควรดําเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององคกร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การส่ือสารและการรายงาน 
 การสื่อสารเปนการสรางความตระหนัก ความเขาใจ และการสวนรวมของกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเปนการใหและรับขอมูล (Two-way Communication) หนวยงานควรมีชองทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในตองเปนการสื่อสารจากผูบริหารไปยังผูใตบังคับบัญชา (Top 
Down) จากผูใตบังคับบัญชาไปยังผูบริหาร (Bottom up) และระหวางหนวยงานยอยภายใน (Across Division)     
 หนวยงานควรกําหนดบุคคลท่ีควรไดรับขอมูล ประเภทของขอมูลที่ควรไดรับ ความถ่ีของการ
รายงานรูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อใหผูกํากับดูแล ผูบริหารและผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง
ครบถวน เก่ียวของกับการตัดสินใจและทันตอเวลา 
 การสื่อสารและการรายงานตอผูกํากับดูแล เปนการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงใน
ภาพรวมขององคกร เพื่อสนับสนนุหนาท่ีของผูกํากับดูแลในการกํากับการบริหารความเสี่ยงของฝายบริหาร 
 หนวยงานอาจพิจารณากําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามขอมูล
ความเสี่ยงและการรายงานเม่ือระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
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แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก ไดดําเนินการทบทวน วิเคราะห 
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรยีมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากผล
การดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 และปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ และได
ทําการวิเคราะหระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แลวดําเนินการคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อ
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ไม
กอใหเกิดผลกระทบและมีความรุนแรงตอการปฏิบัติงาน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองแกไดกําหนด
องคประกอบในการบริหารความเสี่ยงของ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. วิธีดําเนินงาน  (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง) 
๒. ผูรับผิดชอบ (ฝายหรือกลุมงาน) ในแตละกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยง 
๓. งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน 
๔. กําหนดระยะเวลาดําเนินงานของแผนงานน้ันโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรรีัมย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่ โครงการ/

กจิกรรม 
ประเด็น/ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตกุารณความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกดิขึน้ 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกดิการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกนัเพื่อ
ไมเกดิการทจุริต 

ตวัชีว้ดั
ผลสําเร็จ ไมม ี ต่ํา

มาก 
ต่ํา กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

๑  เจาหนาที่ของรัฐรับ
สินบนจากหนวยงาน
หรือบุคคลอื่น 

- เจาหนาที่ของรัฐ
รับสินบนจาก
หนวยงานหรือ
บุคคลอื่นซึ่งอาจมี
การเรยีกรองให
ชวยเหลอืหรือเอือ้
ประโยชนจาก
องคกรในอนาคต 

- เจาหนาที่ของรัฐรับ
สินบนจากหนวยงาน
หรือบุคคลอื่นซึ่งอาจมี
การเรียกรองให
ชวยเหลอืหรือเอื้อ
ประโยชนจากองคกรใน
อนาคต 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซือ้
จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

       - ผูบังคับบัญชาควร
ควบคุมและติดตามการ
ทํางานอยางใกลชิดมีการ
สอบทานและกําชับให
เจาหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด 
- อบต. เมืองแก จัดทํา
ประกาศเรื่องมาตรการ
การปองกันการรับสินบน
ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองแก อําเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย 
- อบต. เมืองแก จัด
ชองทางการรับเรื่องการ
ทุจริต  
   - ติดตอดวยตนเองที่ 
อบต.เมืองแก ,ทาง
โทรศัพท 
044666642 ,ทาง
เว็บไซตหนวยงาน 
www.muangkae.go.th 
, Facebook อบต.เมือง
แก , ทางตูไปรษณีย 81 
ม.17 ต.เมืองแก อ.สตึก 
จ.บุรีรัมย 31150 

- จํานวนเรื่อง
รองเรยีน
เกี่ยวกับ
เจาหนาที่ของ
รัฐรับสินบน
จากหนวยงาน
หรือบุคคลอื่น 
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ที ่ โครงการ/

กจิกรรม 
ประเด็น/ขัน้ตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตกุารณความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกดิขึน้ 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนใหเกดิ

การทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ปองกนัเพื่อไม
เกดิการทุจริต 

ตวัชีว้ดั
ผลสําเร็จ ไมม ี ต่ํา

มาก 
ต่ํา กลาง สูง สูง

มาก 
สูงสุด 

๒  กระบวนการจัดซื้อจัด
จาง 

- มีการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและ
ครภุณัฑเพ่ือเอือ้
ประโยชนใหรานใด
รานหนึ่งไดเปรยีบ 
- กรรมการที่
เกี่ยวของมสีวนได
สวนเสียรวมกับ
ผูประกอบการที่จะ
จาง 
- การปกปดขอมูล
ตอสาธารณะหรือ
เผยแพรขอมลูลาชา 

- เจาหนาที่ของหนวยงาน
มีการเอื้อประโยชนกับ
รานที่เสนอราคา 
- การปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามท่ีพระราชบัญญัติและ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ที่เก่ียวของ 
- ไมมีการเผยแพรขอมูล
เปนปจจุบันหรือเผยแพร
ขอมลูลาชา 
 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครฐั พ.ศ. 
2560 

       - ควบคุมกํากับ 
ดูแลใหเจาหนา 
ที่ปฏิบัตติาม
ระเบียบอยาง
เครงครัด 
- ประกาศและ
ดําเนินการ
คัดเลือกอยาง
เปนธรรมและ
เผยแพรขอมลู
ตอสาธารณะ
เปนปจจุบัน 
- เขมงวดในการ
ตรวจรับพัสดุ
และการจัดซื้อ
จัดจาง 

- จํานวนเร่ือง
รองเรียน
เก่ียวกับการ
ดําเนินการ
จัดซือ้จัดจาง 
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