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คำนำ 
   

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 เมื ่อวันที่ 28 
กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)  ของเทศบาล
ตำบลเจ็ดเสมียน 57.24 อยู่ในระดับ D  เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และ ข้อ O37 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง ในเรื ่องความทุจริตที่อาจก่อให้เกิดขึ้นต่อการ
ปฏิบัติงาน  และได้นำผลท่ีได้ศึกษามาจัดการบริหารความเส่ียงข้ึน  
  โดยผลการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น มาจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเทศบาลตำบล
เจ็ดเสมียน ในการตอบแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน สามารถสรุปผล นำไปสู่แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ และคาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความ
เส่ียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ประวัติของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลเจ็ดเสมียน”  ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล     เจ็ดเสมียน   ลงวันท่ี  
14   ตุลาคม   2506   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 80  ตอนที่  105      เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2506   
ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเจ็ดเสมียนเป็น เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  และ  เมื่อวันที่   24   
กันยายน  2547   กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดเสมียน เข้ากับเทศบาลตำบล
เจ็ดเสมียน  มีผลตั้งแต่วันที่  5  ตุลาคม  2547  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่ 121  ตอนพิเศษ  111  
เม่ือวันท่ี  5  ตุลาคม 2547 

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่เลขที่  88 หมู่ที่ 2  ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ริมทาง
หลวงจังหวัด หมายเลข 3238 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เดิม) กับถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง 
พื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนครอบคลุมตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และ 6 จำนวน  6  หมู่บ้าน มีพื้นท่ี
ทั้งสิ้น  14.89  ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม  ประมาณ 7 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดราชบุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร 
 
วิสัยทัศน์ (vision) การพัฒนาตำบลเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

วิสัยทัศน ์ 
“แหล%งท%องเท่ียวเชิงนิเวศน2  เกษตรอุตสาหกรรม  ผู>นำภาคตะวันตก” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการและอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และบริหารจัดการบ้านเมือง

ท่ีดี 
 

เป้าประสงค ์ 
1. ประชาชนได้มีการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว  รวมท้ังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 
2. การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน 
4. ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็งและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
5. สร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเท่ียวและบริการ 
10. ชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
11. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถ่ินและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
12. มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมท่ีดี 
13. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 
14. มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
2. ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
3. ร้อยละของพ้ืนท่ี ท่ีน้ำท่วมลดลง 
4. จำนวนนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
5. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
6. จำนวนครัวเรือนท่ีมีรายได้มากข้ึน 
7. จำนวนประชาชนท่ีได้รับการบริการสาธารณสุข 
8. จำนวนประชาชนท่ีมีตระหนักในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มากข้ึน 
9. จำนวนประชาชนท่ีให้ความสำคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
10. จำนวนประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง 
11. จำนวนผู้ยากไร้ท่ีไม่มีท่ีอยู่ 
12. จำนวนของผู้ด้อยโอกาส 
13. จำนวนประชาชนท่ีได้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
14. จำนวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
15. จำนวนประชาชนท่ีได้ใช้บริการ 
16. จำนวนประชาชน/ครัวเรือนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
17. จำนวนครัวเรือนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
18. จำนวนประชาชนท่ีให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 
19. จำนวนประชาชนท่ีมีความตระหนักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
20. จำนวนศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู   
21. จำนวนประชาชนท่ีให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 
22. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการฟ้ืนฟูมากข้ึน   
23. มีการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมอย่างถูกวิธี 
24. จำนวนครัวเรือนท่ีมีการคัดแยกขยะ 
25. จำนวนประชาชนท่ีมีการกำจัดขยะมูลฝอย 
26. จำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
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27. จำนวนประชาชนท่ีให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 
28. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
29. จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 
30. จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิ 
31. จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
32. จำนวนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
33. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
34. จำนวนประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
2. ร้อยละของประชาชน 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรตลอดจนการป้องกันน้ำท่วมขัง 

  3. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา 
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  5. ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. พัฒนาระบบการกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

  9. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการค้าและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 
  10. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
  11. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
  12. การวางแผนการประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  13. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
การบริหารความเสี่ยง 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2563 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้รับคะแนนรวม 57.24 อยู่ใน
ระดับ D ผลการประเมิน ไม่ผ่าน จากผลการประเมินครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานในเทศบาล
ตำบลเจ็ดเสมียนอยู่ 
 อนึ่ง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในทุก ๆ ตัวชี้วัด และตระหนักว่าควรดำเนินการวิเคราะห์ผลประเมินเพื่อให้เกิด
แนวทางในการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อท่ีจะสามารถยกระดับผลคะแนนการประเมินในระดับที่สูงข้ึน 
ประกอบกับ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 แสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และข้อ O37 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น จะต้องมีการรายงานข้อมูลเพื่อรับการประเมิน
ตามท่ีมีการกำหนดไว้ 
 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงจัดทำ “คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน” ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ 
1. เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
2. เพื ่อสร้างแนวปฏิบัติการบริหารความเสี ่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
 

ขอบเขตของการจัดทำ 
 เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้คู ่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

2. ได้แนวปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

3. พนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และไม่
ก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน 

4. คู่มือการบริหารความเส่ียงฯ ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน 
5. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและมองเป้าหมายในภาพรวม 
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นิยามศัพท์และคำจำกัดความของการบริหารความเส่ียง 
 เพื่อให้การใช้คำที่เกี่ยวข้องกับความเส่ยงที่เข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน จึงกำหนดคำนิยามเกี่ยวกับ
การความเส่ียงไว้ดังน้ี 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบใน
เชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการท่ีจะก้าวสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีได้กำหนดไว้ 
 การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งใน
กระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความ
เสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ลดความเสียหายจาก
ความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยท่ีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า 
อุบัติภัย (Accident) 
 แผนบริหารความเสี่ยง (Planning of Risk) หมายถึง แผนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
ตำบลเจ็ดเสมียน ได้มีแนวทางการบริหารความเส่ียง 
 การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์ เทศบาลจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล หลังการดำเนินการติดตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ให้
ดำเนินการต่อ หรือแผนจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน โดยอาจกำหนดข้อมูลท่ีต้องติดตาม จัดทำ Check Sheet 
และกำหนดความถ่ีเพ่ือสอบทานเป็นรายไตรมาส 
 
ประเภทของความเส่ียง 
 การบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล
กิจการของแต่ละองค์กร หากองค์กรมีการบริหารความเสี ่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ 
ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงทานด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผน
ดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถ
จำแนกได้ 2 ประเภท คือ 

1.1 ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเมือง 

1.2 ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธี
ปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำให้
การจัดสรรไม่เพียงพอ 

3. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR) หรือความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความ
เส่ียงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน 
ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก 
 



-6- 
 

4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) หมายถึงความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี ่ยง โดย
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์
ความเส่ียง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน หากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

 

การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ 
1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
     เป็นการกำหนดเกณฑ์ที ่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยเทศบาลได้
กำหนดเกณฑ์เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 5 ระดับ 

 ระดับ 1  หมายถึง มีความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด 
 ระดับ 2  หมายถึง มีความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อย 
 ระดับ 3  หมายถึง มีความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานปานกลาง 
 ระดับ 4  หมายถึง มีความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมาก 
 ระดับ 5  หมายถึง มีความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
 การแปลค่าความเฉล่ียจากเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการวิเคราะห์ผลคร้ังน้ี มีค่าดังน้ี 
  1.00 – 1.49  มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
  1.50 – 2.49 มีความเส่ียงน้อย 
  2.50 – 3.49 มีความเส่ียงปานกลาง 
  3.50 – 4.49 มีความเส่ียงมาก 
  4.50 – 5.00 มีความเส่ียงมากท่ีสุด 
2) การระบุความเส่ียง (Identify Risks) 
 เป็นกระบวนการที่ผู้ดำเนินการได้ระบุความเสี่ยงจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยการให้คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ใช้วิธีการ Checklist 

3) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
 เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

เสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้ได้ระดับความ
เสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาท่ีมีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ข้างต้น 

4) การวิเคราะห์ความเส่ียง 
 เพื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง
ในระดับมากท่ีสุด ท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
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5) การจัดทำลำดับความเส่ียง 
 เมื ่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนด

นโยบาย มาตรการ กิจกรรม การควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงในระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากระดับความ
เสี่ยงที่เกิดจากการ Checklist ของคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ที่กำหนดการแปลค่าความเฉลี่ยจากเกณฑ์
การประเมินไว้ และเลือกความเส่ียงท่ีมีระดับมากท่ีสุดมาจัดทำแผนการบริหารความเส่ียงก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
รายงานผลการประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตอนท่ี 1 ประเด็นหัวข้อเพ่ือกำหนดประเด็นอันอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับน้ี ตามความเป็นจริง 

1. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปน้ี โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับท่ี 
ตัวอย่าง 
ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 

1 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 
3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2 การกำหนดราคากลาง 

 
2. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O36 และ O37  

3. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันความเส่ียง
ต่อไป 

 
ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 

 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 
 การอนุญาตต่าง ๆ 
 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 การกำหนดราคากลาง 
 การตรวจรับพัสดุ 
 การคืนหลักประกันต่าง ๆ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 
 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 การจัดโครงการต่าง ๆ 
 การรับสินบนของพนักงาน 
 การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ, เบ้ียยังชีพความพิการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
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ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ีพนักงานเทศบาล คาดว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
จากการให้พนักงานเทศบาล เรียงลำดับหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อจัดลำดับความ

เสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานนั้น ผลสรุป เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ถูกจัดเป็นอันดับ
ที่ 1 ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำ จึงนำประเด็นดังกล่าวมาสอบถามต่อ เพื่อทราบว่ากฎหมาย
ฉบับใดท่ีพนักงาน คิดว่าเม่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดความเส่ียงในการทุจริตมากท่ีสุดต่อไป 
คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับน้ี ตามความเป็นจริง 

1. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปน้ี ท่ีท่านคิดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับท่ี  

ตัวอย่าง 
ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 

1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 
3 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  

ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  

ข้อ O37 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของการดำเนินการใน 
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

3. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ต่อไป 
 

ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการ

ตรวจเงินของ อปท. (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2563  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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ลำดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
 พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563 
 กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2560 

 


