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ค าน า 
 

ทุกๆ องค์กร ย่อมไม่ต้องการให้การปฏิบัติงานมีความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ว่าด้านใด ดังนั้น ส านักปลัด               
จึงได้จัดท าการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื่อท าการประเมินความเส่ียง 
การทุจริตและประพฤต ิมิชอบ ในปี พ.ศ. 2565 ครอบคลุมงานทุกๆด้าน อันน ามาซึ่งความมั่นใจว่า การด าเนินงานต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  เพื่อให้ได้ตามว ัตถุประสงค ์ทีก่ำหนดไว ้อย ่างมีประสิทธ ิภาพและมีประส ิทธิผล หว ังเป็นอย่างยิ่งว่าการ ประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกระทิง ในการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติในปีต่อไป 

 
 

 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประช ุม คตช. ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้าน            
การรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน เสนอ ทั้งนี้ 
คตช. ได้มอบหมายให้ส าน ักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหล ักใน การข ับเคลื ่อนนโยบายและมาตรการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อต้าน
การรับสินบนท ุกรูปแบบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง ได้นำประเภทความเส่ียงการทุจร ิต  จาก “คู่ม ือแนวทางประเม ินความเส ี่ยง FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS”              
ทีก่ำหนดประเภทความเสี ่ยงไว ้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเส่ียง
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
นิิยามของค าวิ่าความเสีิ่ยงการทุจริต 

ความเส่ียงการทุจริต การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ อาจก ่อให้เก ิดการขัดก ันระหว ่างผลประโยชน ์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ ้างอ ิงจาก : คู่ม ือแนวทางประเมินความเส่ียง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การข ับเคลื ่อนการประเมิน
ความเส่ียงการ ทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงาน ป.ป.ท.) 

ความหมายของการทุจริต 
พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์  
อย่างใดที่อาจท าให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อ แสวงหาประโยชน์ทีิ่มิิควรได้โดย
ชอบสำหรับตนเองหรือผูิ้อิื่น หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน ้าท่ี ราชการหรือความผิดต ่อตำแหน่งหน้าที่ในการย ุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหร ือ 
ตามกฎหมายอ ื่น 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 
เพ ื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง มีมาตรการ ระบบ และแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงต่อการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
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ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง น าประเภทความเส่ียงการทุจริต จากค ู่ม ือแนวทางประเมินความเส่ียง FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS”มาใช้เป็นกรอบ 
การประเม ินความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 3 ด้าน  ดังนี้ 
 1. ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
 2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ประเด็นที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = 

ปานกลาง 
4 = สูง 5 =สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถ่ีในการเกิดเหต ุการณ ์ หร ือ
ข ้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน 
(เฉล่ียน : ปี : คร้ัง) 

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

ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง หรือ
มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง ส ูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย < 1 หนึ่งหมื่นบาท 1 - 5หมื่นบาท 5 หมื่นบาท- 

2 แสนบาท 
2 แสนบาท- 
1 ล้านบาท 

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต ่อช ีวิต เดือดร้อนร าคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง ส ูง สูงมาก 

ส่วนระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิด
ความเส่ียงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
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 เป็นการน าความเส ี่ยงและปัจจัยเส ี่ยงที่ระบุไว ้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ความ เส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเส่ียง เพื่อให้ เห็นถึงระดับของความเส ี่ยงที ่แตกต่างกัน ท าให้สามารถกำหนดการควบคุมความเส่ียงได ้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะช ่วยให้ สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  ก าลังคนหรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว ้ข้างต้นซึ่งมีข ั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.พ ิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเก ิดเหต ุการณ ์ต ่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี ่ที ่จะเก ิดขึ้นนั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
 2.พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐาน            
ท่ีก าหนด 

การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเส่ียงคือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพ ิจารณาประเด็นต่อไปนี้ ในการ

ต ัดสินใจเลือกว ิธ ีการจัดการความเส ี่ยงแต่ละวธิ ีตัวอย่างว ิธ ีการจดัการความเสี ่ยงประกอบด้วย  
1.ปฏิเสธความเส่ียงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเส่ียงได้แก่กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเส่ียงนั้นๆได้ หน่วยงาน

อาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
 2.การลดโอกาสของความเส่ียงเช ่น ลดโอกาสของความเส่ียงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่แบ่งแยกหน้าที่การตรวจสอบ 

การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
3.การลดผลกรทบความเส่ียง เช ่น การทำประกัน หร ือการใช ้เครื่องม ือป้องก ันความเส่ียงทางการเงิน (Hedigng Instruments) เป็นต้น 
4. การโอนความเส ี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช ้ว ิธ ีการถ ่ายโอนความเส่ียงของก ิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่

หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหาร  ความเส่ียงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโยมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปด้วย              
(Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 

5.ยอมรับความเส่ียง หน่วยงานอาจเล ือกใช ้ว ิธ ีการการถ ่ายโอนความเส ี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่
หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหาร จัดการความเส่ียงได้ ได้แก่การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอน ความเส่ียงและผลตอบแทนไปด้วย 
(Public Private Partnership :PPP) เป็นต้น 

6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหต ุการณ์เกิดข ึ้น เช ่น 
ความเส่ียงของปริมาณน้ าในเข ื่อนมากเนื่องจากปริมาณน ้ำฝน 

7.การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขึ้น โดยต้องระบุ บุคคลและว ิธ ีการดำเนินการที ่ช ัดเจน เช ่น 
ความเส่ียงกรณีที ่เจ้าหน ้าที่ไม่สามารถเข้าสถานท่ีทำงานได้ 

8.การส่งเสร ิมหรือผลักดันเหตุการณ ์ที ่อาจเกิดข ึ้น เมื ่อเหต ุการณ ์ที ่อาจเก ิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกก ับองค ์กร รวมถึงแผนการด าเนินงานเม่ือเหตุการณ์
เกิดขึ้น 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียงอาจประกอบด้วย ว ิธ ีการจัดการความเส่ียงบ ุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงตัวขี้ว ัดความเส่ียง 
ที่ส าคัญว ิธ ีการติดตามและการรายงานความเส่ียง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้น าผลที่
ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับใดมาวิเคราะห์หาระดับความเส่ียงของ
เหตุการณ์หรือ กิจกรรมนั้นๆ 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเก ิดเหต ุการณ ์ต ่างๆ X ความรุนแรงของเหต ุการณ ์ต่างๆ (Likelihood X Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดง
เป็นแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้ เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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1.ระดับความเส่ียงต่ า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่า เป็นความเส่ียงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน 

ความเส่ียงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม 
2.ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 6 – 10 คะแนน เป็นระดับคะแนนที่ ยอมรับความเส่ียงได้ แต่ยังต้องมีแผนควบคุม

ความเส่ียง 
3.ระดับความเส่ียงปานกลาง (High) คะแนนระดับความเส่ียง 11 – 16 คะแนน จะต้องมีแผนลดความเส่ียง เพ ื่อให้ความเส่ียงนั้นลดลงให ้อยู่ในระดับ          

ทีย่อมรับได้ 
4.ระดับความเส่ียงปานกลาง (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง 17 – 25 คะแนน ต้องแผนลดความเส่ียง และประเมินซ้ าหรืออาจต้องถ่ายโอน

ความเส่ียง 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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การติดตามและทบทวน 

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให ้ความเช ื่อมั่นว่าการบร ิหารจ ัดการความเส่ียงที่มีอยู่ยังคงมี ประสิทธิผล เนื่องจากความเส่ียงเป็นส่ิงที่
เกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็น กระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควร  ด าเนินการในทุกกระบวนการของการ
บริหารจัดการความเส่ียง การติดตามและทบทวนอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลง ของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยง 

การสื่อสารและการรายงาน 
 การส่ือสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความ เส่ียง การส่ือสารเป็นการให้และรับข้อมูล 
(Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการส่ือสารทั้ง ภายในและภายนอก โดยการส่ือสารภายในต้องเป็นการส่ือสารแบบจากผู้บริหาร             
ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร(Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Division) 
  หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที ่ควรได้รับข ้อมูล ประเภทของข้อมูลที ่ควรได้รับ ความถ ี่จองการรายงานรูปแบบ และวิธ ีการรายงาน เพ่ือให้ผู ้กำกับดูแล 
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศท ี่ถ ูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยง ข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
 การส่ือสารและรายงานต่อผู้ก ากับดูแลเป็นการส่ือสารและการรายงานความเส่ียงในภาพรวมขององค์กรเพื่อ สนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแล            
ในการก ากับการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารหน่วยงานอาจพ ิจารณากำหนดตัวช ี้ว ัดความเส่ียง (Key Risk Indicators) เพ ื่อติดตามข ้อมูลความเส ่ียงและ 
การรายงานเม ื่อระดับความเสี ่ยงถึงจุดตัวช ี้ว ัดความเส่ียงที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิงงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ประเม ินความเส ี่ยงการทุจริตและประพฤต ิมิชอบของเจ้าหน ้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิงเทศบาล ต าบลอุดมธรรม ได้น าประเภทความ
เส่ียงการทุจริต จาก “ค ู่ม ือแนวทางประเมนิความเส่ียง FRAs : FRAUD RISK- ASSESSMENTS” ทีก่ำหนดประเภทความเส่ียงไว ้ 3 ด้าน ดังนี ้

1. ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเส่ียง
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทงิงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
ตารางทิี่ 1 ตารางระบิุความเส่ียง  

โอกาส/ความเสีย่งการทจุริต ประเภทความเสีย่งการทุจรติ 
Know Factor 

ความเสี่ยงบทั้งปญัหา/พฤตกิรรมที่เคยรบัรู้ว่าเคยเกดิ
ขึ้นมาก่อนิคาดหมายได้วา่เคยเกดิขึ้นมากอ่นคาดหมาย
ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกดิซ้ าหรือมีประวตัิมาแล้ว 

Un Know Factor 
ปัจจัยความเสีย่งที่มาจากการิพยากรณ์ิประมาณ
การล่วงหน้าในอนาคติปญัหา/พฤตกิรรมความเสี่ยง
ที่อาจเกดิขึ้นิ(คดิล่วงหน้า) 

1.ขออนุญาตกอ่สร้าง ดัดแปลงอาคาร (เจ้าหน้าที่เป็นผู้
รับจ้างเขียนแบบ)ตามทีม่ีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาการ พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมือง รวมจังหวัดบรุีรัมย์ พ.ศ. 2560 มผีลให้พื้นที่
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกระทิง ตอ้งประกาศให้ผูท้ี่
จะท าการกอ่สร้างอาคารต่างๆ ตอ้งขอ อนญุาตต่ออบต.
หนองกระทิงก่อนจึงจะสามารถ ก่อสร้างได ้

 1.การเรียกรับค่าจ้างในการเขียนแบบแปลน 
อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
2.ความล่าช้าของการได้มาซึ่งแบบ แปลนอาคาร 
ประกอบการย่ืนขอ อนุญาต เนือ่งจากพนักงานส่วน
ต าบลที่สามารถรับจ้างเขียนแบบมีจ านวนนอ้ยแต่ผู้ขอ 
อนุญาตมีจ านวนมากกว่า ท าให้การได้ใบอนุญาต
ก่อสร้าง เพือ่ น าไปขอบ้านเลขที่ เกิดความล่าช้า 
 ประเด็นทีพ่บคือ 1.ชาวบ้านขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

และได้ท าการ กอ่สร้างบ้านเสร็จก่อนการขอ อนุญาต 
2.ชาวบ้านไปย่ืนขอมีบ้านเลขที่ ณ ทีว่่าการอ าเภอ โดยไม่ได้
มาขอ อนญุาตก่อสร้าง ท าให้ทางที่ว่า การอ าเภอ แจ้งให้
กลับมาขอ อนุญาตต่อ อบต. 
 3.การย่ืนขออนญุาตตอ้งมีแบบ แปลนอาคารมาย่ืนเพือ่ 
ประกอบการขออนญุาต 
 4.ในการเขียนแบบแปลนอาคาร ต่างๆ นั้น ต้องเป็นไปตาม
หลักของกฎหมาย  อบต.ฯ จึง จะออกใบอนุญาตให้ได ้
 5.ในพื้นที่ขาดแคลนผูเ้ขียนแบบและเมื่อตอ้งมกีารจ้างเขียน
แบบท าให้พนักงานอบต.ที่มคีวามรู้ความสามารถในการ
เขียนแบบ ตอ้งรับเขียนแบบให้ ชาวบ้าน และสิ่งที่ตามมา 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในเรื่องค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง) 
ขึ้นสามารถระบุความเสี่ยง (Risk Identification) จากขอ
อนุญาตกอ่สร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ได้ ดังนี้
ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวขอ้งกับการพจิารณาอนุมัติ
อนุญาต กระบวนการขออนุญาตกอ่สร้าง ดดัแปลงอาคาร 
หรือรือ้ถอนอาคาร 

 

2.การจัดจ้างท าชุดอาหารว่าง และเครื่องด่ืม, อาหาร
กลางวัน (ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับ เจ้าหน้าที่) 

 การจ้างเครือญาติ เป็นผู้ด าเนินการ จัดท าช ุดอาหารว ่างและ
เคร ื่องดื่ม, อาหารกลางว ัน 
** ส าหรับประเด็นนี้ ในพื้นท่ีแต่ละ แห่ง ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร โดยภาพรวมมีความเกี่ยวดอง เป็น เครือญาติกับ 
ผู้บริหารฯ พนักงา นอบต. และเมือจัดโครงการอบรมต่างๆ
การหลีกเล่ียงท่ีจะจัดจ้างบุคคลอ ื่นย่อมเป็นไปได้ ค่อนข้าง
ยาก ซึ่งเหตุการณ์นี้ หากพิจารณาแล้ว ย่อมเข้าข่ายเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเกิดข ึ้น 
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ข้ันตอนที่ 2 การประเมิินความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง 
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

(เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ) 
 /   

2 การจัดจ้างท าชุดอาหารว่างและเครื่องด่ืม, อาหารกลางวัน 
(ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่) 

 /   

ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
3.1 เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) คือ การก าหนดค่าคะแนนความเส่ียงของปัจจัยความ เส่ียงตามตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนน

ความจ าเป ็นของการเฝ้าระวัง ค ูณก ับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ ดังนี ้
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหล ักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขัน้ตอนหล ักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตไม่สูงมาก ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บร ิการ ผ ู้มีส่วนได้เส ีย/หน่วยงานก าก ับด ูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทาง การเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บร ิการ ผ ู้มีส่วนได้เส ีย/หน่วยงานก าก ับด ูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทาง การเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเร ียนร ู้/องค ์ความรู้ 

ตารางที่ 3 การประเมินค่าความเส่ียงรวม SCORING ทะเบ ียนขอ้มูลที ่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทรกิส์ระดับความเส่ียง(Risk level matrix)) 
 
ที่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวิัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ ผลกระทบ 

คิ่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น X 
ความรุนแรง 

1 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 
อาคาร (เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ) 

2 2 4 

2 การจัดจ้างท าชุดอาหารวา่งและเครื่องดื่ม, 
อาหารกลางว ัน (ผู้รับจ้างเปิ็นเครือญาติกับ เจ้าหน้าที่) 

2 2 4 

ข้ันตอนที่ 4 การประเมิินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมการ ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการ

ทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ โดยเกณฑ์คุณภาพจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ท ุกคร้ังที่เกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช ้บริการ/ผ ู้รับมอบผลงานองค ์กร ไม ่มีผลเสียหาย ทางเง ิน ไม่ม ีรายจ ่ายเพ ิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส ่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจ ัดการไม ่ได้ กระทบถ ึงผู้ใช ้บริการ/ผ ู้รับมอบผลงานองค ์กร แต่ ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพ ียงส่วนน้อย การจัดการเพ ิ่มเก ิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถ ึงผู้ใช ้บริการ/ผ ู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 



ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คิุณภาพการิจัดการ คิ่าประเมิินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คิ่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

คิ่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คิ่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1.ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ ร้ือถอนอาคาร 
(เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับจ้าง 
เขียนแบบ) 

พอใช้  /  

2.การจัดจ้างท าชุดอาหารว ่างและเครื ่องด่ืม, อาหารกลางว ัน 
(ผู้รับจ้างเปิ็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่) 

พอใช้  /  

 
ข้ันตอนที่ 5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 5 แผนบริหารความเส่ียง 
ที่ โอกาส / ความเสี่ยง 

การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
มาตรการ/กิจกรรม ในการป้องกันความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

1 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
(เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ) 

1.ผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการ รับจ้างเขียนแบบแปลน 
หากหลีกเล่ียงในการ รับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ 
 ให้หลีกเล่ียง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตรา
ตามที่กฎหมายก าหนด เพ ื่อไม่เอาเปรียบประชาชน  
2.การด าเนินลงโทษ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน
บ ุคคลส ่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจาก 
การรับจ้างเขียนแบบแปลน 

2 การจัดจ้างท าชุดอาหารว่างและเครื่องด่ืม, อาหารกลางวัน 
(ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่) 

1.ผู้บริหารท าการก าชับ ให้ด าเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
1.1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 
1.2ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.3กฎกระทรวงท่ีเก ี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 

 2.ด าเนินการตามประกาศมาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่าง
เคร่งครัด 

3.ด าเนินการตามประกาศมาตรการในการ ส่งเสรมิ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง อย่างเคร่งครัด 
4.ด าเนินการตามประกาศมาตรการในการสร้าง 
จิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั่ง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และ 
พนักงาน ตามพระราชบญัญัตมิาตรฐานทาง 
จริยธรรม พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 5.
ด าเนินการพระราชบัญญตัิประกอบ รัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตพ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 
2554 อย่างเคร่งครดั 
 

 


