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เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรปฏิบัติงำนซึ่ง
ปัญหำมักเกิดมำจำกสำเหตุต่ำงๆ กำรป้องกันกำรทุจริตคือกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเป็น
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนและผู้บริหำรทุกคน เป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้ำนกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำลกำรนำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ใน
เทศบำลตำบลท่ำเกษม โดยใช้แนวทำงปฏิบัติตำมคู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตซึ่งจัดทำโดยสำนัก
ปลัด เทศบำลตำบลท่ำเกษม จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลท่ำ
เกษม จะไม่มีกำรทุจริตหรือในกรณีที่พบกำรทุจริตที่ไม่คำดคิดโอกำสที่จะประสบปัญหำจะน้อยกว่ำองค์กร
อื่นหรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรนำเครื่องมือประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตมำใช้เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน
ประจำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพิ่มภำระงำนแต่อย่ำงใด
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ในกำรประชุมคณะทำงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16
ตุลำคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตกำรดำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบำล
ตำบลท่ำเกษม ปีพ.ศ.2564 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1. กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 4 กระบวนกำร
1.1Corrective : แก้ไขปัญหำที่เคยรับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่ำงไรจะไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ำอีก
1.2Detective: เฝ้ำระวังสอดส่องติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงทำอย่ำงไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บำงเรื่องที่น่ำสงสัยทำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้
ข้อมูลเบำะแสนั้นแก่ผู้บริหำร
1.3Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่จะนำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระทำผิด
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ำ
อีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่ำทำไมแล้วมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยง
ด้วยกำรปรับ workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำงให้ทำกำรทุจริตเข้ำมำได้อีก
1.4Forecasting : กำรพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปรำม
ล่วงหน้ำในเรื่องประเด็จที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำร
พยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำในอนำคต(Unknown Factor)
2. ขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประกอบด้วย
2.1ควำมเสี่ยงกำรทุจริตจำกภำระงำนด้ำนกำรอนุมัติ อนุญำต ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2ควำมเสี่ยงกำรทุจริตจำกภำระงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2.3ควำมเสี่ยงกำรทุจริตจำกภำระงำนด้ำนภำรกิจหลักตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
ด้ านการอนุมตั ิ อนุญาต

ด้ านการจัดซื ้อ จัดจ้ าง
ภารกิจหลัก
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3. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk ldentification)
เทคนิคในกำรระบุควำมเสี่ยงหรือค้นหำควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้วยวิธีต่ำง ๆ ดังนี้

 การระบุความเสี่ยง


การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง


แผนบริหารความเสี่ยง

 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
Risk
ldentification

WORK

การระดม

เทคนิคในการค้ นหา

สมอง

ความเสี่ยงการทุจริ ต

การออกแบบ

ถกเถียง หยิบ

สอบถาม

ยกประเด็นเมื่อ
โอกาส
Risk
ldentification

การ

เปรี ยบเทียบวิธี

สัมภาษณ์

ปฏิบตั กิ บั องค์กร
อื่น

3

กำรประเมินควำมเสีย่ งกำรทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุควำมเสีย่ งด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสำมำรถระบุควำมเสี่ยง
ได้ดังนี้
ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (know Factor Unknow Factor)
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนหลัก กำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำน
ขั้นตอนย่อย ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
-มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้อง กับกำรใช้ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่
ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม อำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันหรือกำรสร้ำงอุปสรรค
ขั้นตอนหลัก กำรกำหนดรำคำกลำง
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
-มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่
ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม อำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันหรือกำรสร้ำงอุปสรรค

ขั้นตอนหลัก กำรตรวจกำรจ้ำง
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
-มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่
ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม อำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันหรือกำรสร้ำงอุปสรรค

know Factor
Unknow Factor

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
know Factor Unknow Factor
-กำรกำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะคุณสมบัติ
ทำงด้ำนเทคนิคไม่
เหมำะสม เกินควำม
จำเป็นทำให้ต้องใช้
ต้นทุนเกินควำมจำเป็น
-ผลกำร
ประกวดรำคำ
รำคำกลำงสูง
กว่ำรำคำที่
ประกวดไม่เกิน
กว่ำ 15%
-คณะกรรมกำร
ตรวจกำร จ้ำง/
คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ
ใช้เวลำในกำร
ตรวจรับงำน
มำกเกินควำม
จำเป็น

ควำมเสีย่ งทั้งปัญหำ/พฤติกรรมทีเ่ คยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ำ
หรือมีประวัติ มีตำนำนอยู่แล้ว
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำในอนำคต
ปัญหำ/พฤติกรรม ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้ำ ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 1 มำแยกเพื่อแสดงสถำนะควำมเสี่ยง
กำรทุจริต ออกตำมรำยสีไฟจรำจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถำนะของควำมเสี่ยงในช่องสีไฟ จรำจร
ควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสีไฟจรำจร มีรำยละเอียดดังนี้
สถำนะสีเขียว : ควำมเสี่ยงระดับต่ำ
สถำนะสีเหลือง : ควำมเสีย่ งระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังในระหว่ำง
ปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้
สถำนะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยใน
องค์กร มีหลำยขั้นตอนจนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำน
ตำมหน้ำที่ปกติ
สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถกำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิด หรืออย่ำง
สม่ำเสมอ
ตาราง 2ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการต่อการทุจริต
1.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำน
(TOR)
2.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรกำหนด รำคำกลำง
3.กำรจัดซื้อจ้ำง ขั้นตอนกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจรับพัสดุ

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

5

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix ) คือกำรกำหนดค่ำคะแนนควำมเสี่ยง ของ
ปัจจัยควำมเสี่ยงตำมตำรำง ตำรำง 2 ตำมระดับคะแนนควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณกับระดับคะแนน ควำม
รุนแรงของผลกระทบ ดังนี้
3.1 ระดับควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี้
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำกิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น
MUST หมำยถึงมีควำมจำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสีย่ งกำรทุจริตที่ต้องทำกำรป้องกัน ไม่
ดำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 2 หรือ 3
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำกิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจำเป็นต่ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตค่ำของ
SHOULD คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 1 เท่ำนั้น
3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงำน กำกับ ดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลดรำยจ่ำยเพิ่ม
Financial ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process หรือ
กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง)
( Risk level matrix )
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับความ ระดับความ
ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น
รุนแรงของ
(จาเป็นXรุนแรง)
ผลกระทบ
1.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรจัดทำร่ำง
2
1
2
ขอบเขตงำน(TOR)
2.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรกำหนด
2
2
4
รำคำกลำง
3.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรตรวจกำร
2
2
4
จ้ำง ตรวจรับพัสดุ
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ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk - Control matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่ำควำมเสี่ยงรวม(จำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำทำกำรประเมินกำร
ควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร (คุณภำพ
กำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ)โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำรจะแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
ดี
:
จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ
ผลงำน
องค์กำรไม่มผี ลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม
พอใช้ :
จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/
ผู้รับมอบ
ผลงำนองค์กรแต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ
อ่อน :
จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มี
ผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ ับมอบผลงำน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำม
เข้ำใจ
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการ คุณภาพการ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ทุจริต
จัดการ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ค่าความ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
เสี่ยง
ระดับสูง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรจัดทำ
ดี
ต่ำ (1)
ค่อนข้ำงต่ำ(2)
ปำนกลำง
TOR
(3)
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ขั้นตอนกำร
พอใช้
ค่อนข้ำงต่ำ(4) ปำนกลำง(5)
ค่อนข้ำงสูง
กำหนดรำคำกลำง
(6)
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรตรวจ
อ่อน
ปำนกลำง(7)
ค่อนข้ำงสูง(8)
สูง(๙)
กำรจ้ำงตรวจรับพัสดุ
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุกำรณ์ที่มคี วำมเสีย่ งสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control matrix Assessment) ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่ำควำมเสีย่ งระดับสูง หรือค่ำควำมเสี่ยงระดับ 5 หรือ
6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพำะช่องสูง 9 ควรเลือกมำทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก
จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตดังกล่ำว พบว่ำ ค่ำประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับ
2-4 หรืออยู่ในระดับควำมเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้ำงต่ำ คุณภำพกำรจัดกำรอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ กำรบริหำรจัดกำร ควำม
เสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้ำระวัง และทำกิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวัง ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตำมเฝ้ำระวัง เป็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกิจกรรม ตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรสร้ำงตะแกรงดัก เพื่อเป็นยืนยันผลกำรป้องกันหรือ
แก้ไขปัญญำมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด โดยกำรแยกสถำนะ กำรเฝ้ำระวังควำมเสีย่ งกำรทุจริต ต่อไป ออกเป็น 3
สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการต่อการทุจริต

เขียว

เหลือง

แดง

1.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำน
(TOR)(ค่ำควำมเสี่ยงรวม=2)
2.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรกำหนด รำคำกลำง (ค่ำ
ควำมเสีย่ งรวม =4)
3.กำรจัดซื้อจ้ำง ขั้นตอนกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจรับพัสดุ
(ค่ำควำมเสีย่ งรวม =4)
สถำนะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถำนะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตำมมำตรกำร นโยบำย โครงกำร
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริตลดลงค่ำควำมเสี่ยงรวมไม่เกิด
ระดับ 6
สถำนะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมำตรกำร นโยบำย โครงกำรกิจกรรม เพิ่มขึ้น
แผน ใช้ไม่ได้ ค่ำควำมเสี่ยงรวมเกินระดับ 6
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แดง

เกินกว่าการยอมรับ

เหลือง

เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยอมรับไม่ได้

เขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
7.1 (สถำนะสีแดง Red)ค่ำระดับควำมเสี่ยงรวม = 7,8 และ 9 ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ
เกินกว่ำ กำรยอมรับ ควรมีแผนงำน มำตรกำร กิจกรรมบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติม
7.2 (สถำนะสีเหลือง Yellow) ค่ำระดับควำมเสี่ยงรวม =4,5 และ 6 ควำมเสี่ยงอยู่ใน
ระดับ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.3 (สถำนะสีเขียว Green)ค่ำระดับควำมเสี่ยงรวม = 1,2 และ 3 ค่ำควำมเสี่ยงรวมอยู่
ใน ระดับยังไม่เกิด ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้ำระวังต่อเนื่อง
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ตารางที่ 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตาบลท่าเกษม
ระบุความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ค่าประเมินความ
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
เสีย่ งรวม
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรจัดทำ
2
TOR
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรกำหนด
4
รำคำกลำง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรตรวจกำร
4
จ้ำงตรวจรับพัสดุ

แนวทางกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมเทศบำล
ตำบลท่ำเกษม ให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำร สมำชิก
สภำ และพนักงำนเทศบำล เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
และกำรกำหนดรำคำกลำงของทำงรำชกำร
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
กำรจัดทำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในเทศบำลตำบลท่ำเกษม

กล
ยุทธ์

ความเสี่ยง
ระดับความเสียง
ประเภท
ปั จจัยความ โอกาส ความ ผล/
เสี่ยง
รุนแรง ระดับ
ดาเนินงาน การเงิน กฎหมาย
ขาดความรู้
ความเข้ าใจ
ในระเบียบ
การจัดซื ้อ
จัดจ้ าง

2-4

แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลตาบลท่า
เกษม ให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐและการกาหนดราคากลางของทาง
ราชการ

อบรมให้
ความรู้แก่
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนักงาน
เทศบาล
ตาบลท่า
เกษม

การ
ดาเนินการ/
ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่

ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบตั ิงาน ทุกส่วน
ที่ยงั ขาด
ราชการ
ความรู้ความ
เข้ าใจใน
ระเบียบการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

หมาย
เหตุ
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ขั้นตอนที่ 9 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเมื่อมีกำรจัดทำรำยงำนกำรบริหำร

ควำมเสีย่ งแล้วขั้นต่อไปที่ต้องดำเนินกำร คือ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หำกยังคงมีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ควรมีกำรดำเนินมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในลำดับต่อไป

( นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก)
รองปลัดเทศบาลตาบลท่าเกษม

( นายวิบลู สุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตาบลท่าเกษม
( นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าเกษม

