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คำนำ 
 

   ทุก ๆ องค์กร ย่อมไม่ต้องการให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ว่าด้านใด
ดังนั้น สำนักปลัดจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุม
งานทุก ๆ ด้านอันนำมาซึ่งความมั่นใจว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูงจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติในปีต่อไป 

 
        สำนักปลัด  

               องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ใน
การประชุมคตช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานเสนอทั้งนี้
คตช. ได้มอบหมายให้สำนักงานป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้นำประเภทความ
เสี่ยงการทุจริตจาก “คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงFRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” ที่กำหนดประเภทความ
เสี่ยงไว้ 3 ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ มาใช้
เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 
นิยามของคำว่าความเสี่ยงการทุจริต 
  ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ อาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือ
แนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกณฑ์
การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 สำนักงานป.ป.ท.) 
 
ความหมายของการทุจริต 
  พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. 2551 มาตรา 3 “ทุจริตในภาครัฐ” 
หมายความว่าทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามี
ตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงมีมาตรการระบบและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงนำประเภทความเสี่ยงการทุจริตจากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงFRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 3 ด้านดังนี้ 
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  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
  หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

 
ประเด็นที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = 

ปานกลาง 
4 = สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ปี : ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 – 6 เดือน/ 
ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง หรือ
มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย < 1 หนึ่งหมื่น

บาท 
1 - 5หมื่นบาท 5 หมื่นบาท- 

2 แสนบาท 
2 แสนบาท- 
1 ล้านบาท 

>1ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อนรำคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การดำเนินงานของ 
หน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
  ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใดโดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ำ 
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  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ความเสี่ยง
ต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย  (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึง
ระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สามารถ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นนั้นมากน้อย
เพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  2.พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 
  การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
ผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นฯ ต่อไปนี ้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 
  ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้แก่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่
สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นๆได้หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
  2. การลดโอกาสของความเสี่ยงเช่นลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุม
ภายในได้แก่แบ่งแยกหน้าที่การตรวจสอบการสอบทานและการกระทบยอดเป็นต้น 
  3. การลดผลกรทบความเสี่ยงเช่นการทำประกันหรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน  (Hedging 
Instruments) เป็นต้น 
  4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร 
ดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารความ
เสี่ยงได้ได้แก่การให้ภาคเอกชนดำเนินการโยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : 
PPP) เป็นต้น 
  5. ยอมรับความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร 
ดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหาร 
จัดการความเสี่ยงได้ได้แก่การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private 
Partnership :PPP) เป็นต้น 
  6. ใช้มาตรการเฝ้าระวังหน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือนและการ
ดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน 
  7. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุ
บุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจนเช่นความเสี่ยงกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้ 
  8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
รวมถึงแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญวิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ ยงในระดับใดมาวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมนั้นๆ 



  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood X 
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วนซึ่งใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่งดังนี้ 
  1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนนโดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็น
ความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน
ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพ่ิมเติม 
  2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนนเป็นระดับคะแนนที่ยอมรับ
ความเสี่ยงได้แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง 
  3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนนจะต้องมีแผนลดความเสี่ยง
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  4. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนนต้องแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ำหรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 
 
                                                                                                                             สูงมาก 
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การติดตามและทบทวน 
  การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมี
ประสิทธิผลเนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้แก่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิด
จากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควร
ดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยงการติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
แผนการปฏิบัติงานขององค์กรการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 
การสื่อสารและการรายงาน 
  การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนักความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Division) 
  หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูลประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับความถี่จองการรายงานรูปแบบและ
วิธีการรายงานเพ่ือให้ผู้กำกับดูแลผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยงข้องกับการ
ตัดสินใจและทันต่อเวลา 
  การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแลเป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพ่ือ 
สนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
  หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการ
รายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้นำประเภท
ความเสี่ยงการทุจริตจาก “คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” ที่กำหนด
ประเภทความเสี่ยงไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ชื่อหน่วยงาน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง 
 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้
ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนคาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำหรือมีประวัติมี

ตำนานอยู่แล้ว 

Un Know Factor 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ

พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคตปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้น 
(คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

1.ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
อาคาร (เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเขียน
แบบ) ตามท่ีมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาการพ.ศ. 
2522 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 
2560 มีผลให้พ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสูงต้องประกาศให้ผู้ที่
จะทำ 

 1.การเรียกรับค่าจ้างในการเขียน 
แบบแปลนอาจไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้  
2.ความล่าช้าของการได้มาซึ่งแบบ
แปลนอาคารประกอบการยื่นขอ
อนุญาตเนื่องจากพนักงานส่วนตำบล
ที่สามารถรับจ้างเขียนแบบมีจำนวน
น้อยแต่แต่ผู้ขออนุญาตมีจำนวน
มากกว่าทำให้ 



 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้
ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนคาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำหรือมีประวัติมี

ตำนานอยู่แล้ว 

UnKnow Factor 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ

พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคตปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้น 
(คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

การก่อสร้างอาคารต่างๆ ต้องขอ
อนุญาตต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสูงก่อนจึงจะสามารถ
ก่อสร้างได้ 
ประเด็นที่พบ คือ 1. ชาวบ้านขาด
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้
ทำการก่อสร้างบ้านเสร็จก่อนการ
ขออนุญาต 2.ชาวบ้านไปยื่นขอมี
บ้านเลขท่ี ณ ที่ว่าการอำเภอโดยไม่
ได้มาขออนุญาตก่อสร้างทำให้ทาง
ที่ว่าการอำเภอแจ้งให้กลับมาขอ
อนุญาตต่อ อบต. 3. การยื่นขอ
อนุญาตต้องมีแบบ แปลนอาคารมา
ยื่นเพื่อประกอบการขออนุญาต    
4.ในการเขียนแบบแปลนอาคาร 
ต่าง ๆ นั้นต้องเป็นไปตามหลักของ
กฎหมายทาง อบต. จึงจะออก
ใบอนุญาตให้ได้ 5.ในพ้ืนที่ขาด
แคลนผู้เขียนแบบ และเมื่อต้องมี
การจ้างเขียนแบบทำให้พนักงาน
ส่วนตำบลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการเขียนแบบต้องรับเขียนแบบ
ให้ชาวบ้านและสิ่งที่ตามมาทำให้
เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง) ขึ้น สามารถระบุ
ความเสี่ยง (Risk Identification) 
จากขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
อาคารหรือรื้อถอนอาคารได้ดังนี้ 

 การได้ใบอนุญาตก่อสร้างเพ่ือนำไปขอ
บ้านเลขท่ีเกิดความล่าช้าตามไปด้วย 

 
 
 



 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้
ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนคาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำหรือมีประวัติมี

ตำนานอยู่แล้ว 

Un Know Factor 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ

พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคตปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้น 
(คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติอนุญาต
กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน 
อาคาร 

  

2. การจัดจ้างทำชุดอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน (ผู้รับจ้าง
เป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่) 

 การจ้างเครือญาติเป็นผู้ดำเนินการ
จัดทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, 
อาหารกลางวัน 
** สำหรับประเด็นนี้ในพื้นที่แต่ละ
แห่งผู้ประกอบการร้านอาหารโดย
ภาพรวมมีความเกี่ยวดองเป็นเครือ
ญาติกับผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ตำบล เมื่ออบต. จัดโครงการอบรม
ต่างๆข้ึนการหลีกเลี่ยงที่จะจัดจ้าง
บุคคลอื่นย่อมเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
ซ่ึงเหตุการณ์นี้หากพิจารณาแล้วย่อม
เข้าข่ายเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เกิดข้ึน 

 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

(เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ) 
 /   

2 การจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน 
(ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่) 

 /   



ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
  3.1 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตาม
ตามตารางตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวังคูณกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
  ระดับ 3 หมายถึงเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ 2 หมายถึงเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก ระดับ 1 หมายถึง เป็น
ขั้นตอนรองของกระบวนการ 
  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  ระดับ 3 หมายถึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน
ในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับ 2 หมายถึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน
ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
  ระดับ 1 หมายถึงผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
ตารางท่ี 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
(Risk level matrix)) 
 
 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจำเป็น X 
ความรุนแรง 

1 ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน 
อาคาร (เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ) 

2 2 4 

2 การจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, 
อาหารกลางวัน (ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับ
เจ้าหน้าที)่ 

2 2 4 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
  ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดส่องเฝ้า
ระวังในงานปกติโดยเกณฑ์คุณภาพจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี ้
  ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียหายทางเงิน
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้
มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 



ตารางท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
1.ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อ
ถอนอาคาร (เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้าง 
เขียนแบบ) 

พอใช้  /  

2.การจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, 
อาหารกลางวัน (ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับ 
เจ้าหน้าที่) 

พอใช้  /  

 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

มาตรการ/กิจกรรมในการป้องกันความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

1 ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 
(เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ) 

1. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่  ในเรื่องการ
รับจ้างเขียนแบบแปลนหากหลีกเลี่ยงในการรับจ้าง
เขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ให้หลีกเลี่ยงแต่
ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตรา
ตามที่กฎหมายกำหนดเพ่ือไม่เอาเปรียบประชาชน
2. การดำเนินลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หากพบ
การร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน 

2 การจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน 
(ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่) 

1. ผู้บริหารทำการกำชับ ให้ดำเนินการจัดจ้างให้ 
เป็นไปตาม 
   1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   1.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   1.3 กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ดำเนินการตามประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด 

 
 



ที ่ โอกาส / ความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

มาตรการ/กิจกรรมในการป้องกันความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

  3. ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด 
4. ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการสร้าง
จิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั่งผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2542 อย่างเครง่ครัด  
5. ดำเนินการพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด 

 


