
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 
 

อ าเภอวังน  าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ทุกๆ องค์กร ย่อมไม่ต้องการให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ว่า
ด้านใด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในปี พ.ศ. 2565 ครอบคลุมงานทุกๆด้าน อันน ามาซึ่งความมั่นใจว่า การด าเนินงานต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ จะเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ           
มีประสิทธิผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล ในการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติในปีต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2560 
เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้ านการรับสินบนทุกรูปแบบ” 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน เสนอ ทั้งนี้ คตช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักใน 
การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ ได้น าประเภทความเสี่ยงการทุจริต จาก “คู่มือแนวทางประเมินความ
เสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” ที่ก าหนดประเภทความเสี่ยงไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ 
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นิยามของค าว่าความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ 

อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต  (อ้างอิงจาก : 
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการ 
ทุจริ ต  เกณฑ์การประเมิน เชิ งคุณภาพ  “มาตรการควบคุมความเสี่ ย งการทุจริ ต ” (CORRUPTION RISK 
ASSESSMENTS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ท.) 

 

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

หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้น          
การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจท าให้
ผู้อ่ืน เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้  
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ มีมาตรการ ระบบ และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ต่อการ ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ น าประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง 

FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ทุ่งมหาเจริญ 3 ด้าน ดังนี้



1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ 
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ประเด็นที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = 

ปานกลาง 
4 = สูง 5 =สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถ่ีในการเกิด
เหตุการณ์ หรือ
ข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ยน : ปี : ครั้ง) 

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

ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย < 1 หนึ่งหมื่น

บาท 
1 - 5หมื่นบาท 5 หมื่นบาท- 

2 แสนบาท 
2 แสนบาท- 
1 ล้านบาท 

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อนร าคาญ บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของ 
หน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

 

5 
สูงมาก 

4 
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2 
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1 ต่ า 
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เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ความ 
เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้ 
เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ 
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1.พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นนั้นมาก 
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 

การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 
ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1.ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงาน 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นๆ ได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 2.การลดโอกาสของความ
เสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการ 

ควบคุมภายใน ได้แก่ แบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 3.การลดผลกรทบ
ความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 

(Hedging Instruments) เป็นต้น 
4.การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร 

ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนแต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหาร 
ความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย  (Public Private 
Partnership : PPP) เป็นต้น 

5.ยอมรับความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร 
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหาร 
จัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย  (Public 
Private Partnership :PPP) เป็นต้น 

6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน 
และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเข่ือนมากเนื่องจากปริมาณน้ าฝน 

7.การท าแผนฉุกเฉินการจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุ 
บุคคลและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ท างานได้ 

8.การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร 
รวมถึงแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และ 
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด มาวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์หรือ 
กิจกรรมนั้นๆ 



ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood X 
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช ้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

1.ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่า
เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่      
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน เป็นระดับคะแนนที่ 
ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง 

3.ระดับความเสี่ยงปานกลาง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน จะต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4.ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องแผนลดความเสี่ยง 
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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การติดตามและทบทวน 
การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมี  

ประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็น 
กระบวนการที่ เกิดขึ้นสม่ าเสมอ  ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ได้แก่                         
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก  หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควร 
ด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

 

การสื่อสารและการรายงาน 
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความ 

เสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล  (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสาร        
ทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ ใต้บังคับบัญชา                          
(Top Down) จากผู้ ใ ต้ บั ง คั บบั ญช า ไปยั ง ผู้ บ ริ ห า ร  (Bottom Up) และร ะหว่ า งหน่ ว ย ง านย่ อ ยภ าย ใน                         
(Across Division) 

หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถ่ีของการรายงานรูปแบบ 
และวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน       
เกี่ยว ข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

การสื่อสารและรายงานต่อผู้ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร   
เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามข้อมูลความเสี่ยงและ 
การรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 



แผนการบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ ได้ด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ และ
จัดท าแผน บริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และได้ท า
การวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วด าเนินการคัดเลือกความเสี่ยง เพ่ือก าหนด
มาตรการหรือ แผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและ มีความรุนแรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ ได้ก าหนดองค์ประกอบใน
การบริหารความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1.วิธีด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง) 
2.ผู้รับผิดชอบ  (ส านัก/กอง/กลุ่มงาน)  ในแต่ละกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยง 
3.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
4.ก าหนดระยะเวลาด า เนินงานของแผนงานนั้ น  โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ 
เสี่ยหายที่อาจ 

เกิดขึ น 

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุ 

ประเภทความ 
เสี่ยง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยป ีพ.ศ. 2565  
มีการออก 
กฎกระทรวงที่ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างมาหลาย ฉบับ 
ท าให้การ ปฏิบัติงาน
อาจไม่ เป็นไปตาม 
กระทรวงดังกล่าว 

1.ผู้ปฏิบตัิหน้าที่ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุมิใช่ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
พัดสุโดยตรง และมี 
ภาระงานอื่นที่ต้อง 
รับผิดชอบด้วย 
อาจขาดความ 
ชัดเจน หรือความ 
รอบคอบในการ 
ปฏิบัติงาน  
2.คณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่มีความรู้ความ 
เข้าใจในบทบาท 
ของตนเอง ว่ามี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับ 
กฎกระทรวงนั้นๆ 
เช่นเดียวกับผู้ท า 
หน้าท่ีพัสดุ จึง 
อาจจะขาดความ 
รอบคอบในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตน 

ด้านการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

3 3 9 ปานกลาง ส านักปลัด/ทุกกอง 
เนื่องอบต.ทุ่งมหา
เจริญ ไมม่ีเจ้าหน้าที่
พัสดุ ตามต าแหน่ง 
จึงแต่งตั้งบุคลากร 
ในแต่ละส านัก/ แต่
ละกองปฏิบัติ หน้าที่
พัสด ุ



         การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ 
เสี่ยหายที่อาจ 

เกิดขึ น 

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุ 

ประเภทความ 
เสี่ยง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

2.การอุดหนุน 
งบประมาณต่อ 
หน่วยงานอื่น 

หน่วยงานที่ได้รับ 
การอุดหนุนไม่ 
ด าเนินการตาม 
ระเบียบ ขั้นตอน 
ของการอุดหนุน 
เช่น ไมม่ีการ 
รายงานผลการใช้ 
จ่ายเงินอุดหนุนที่ 
ได้รับจากอบต.ทุ่ง
มหาเจริญกลับมา 
ว่ามีค่าใช้จ่าย 
อะไรบ้าง มีเงิน 
คงเหลือหรือไม ่
ประการใด 

ส านัก/กอง ท่ี 
รับผิดชอบเงิน 
อุดหนุนน้ันๆ ไม่มี 
การติดตามผลการ 
ใช้จ่าย การเบิก 
จ่ายเงิน ตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

3 4 12 สูง กองการศึกษา 
ส านักปลัด 



                   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ 
เสี่ยหายที่อาจ 

เกิดขึ น 

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุ 

ประเภทความ 
เสี่ยง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

3.การควบคุมงาน 
ก่อสร้าง 

อาจท าให้งาน 
ก่อสร้างไม่เป็นไป 
ตามรูปแบบที่ 
ก าหนด 

1.กองช่าง มี 
บุคลากร จ านวน ไม่
มาก หากเทียบ กับ
โครงการ ก่อสร้างที่
ไดรับการ จัดสรร
งบประมาณ ทั้ง
งบประมาณของ 
อบต.ทุ่งมหาเจรญิ 
ขึ้นเอง รวมถึง
งบอุดหนุนที ่ได้รับ
การจัดสรร การ
ควบคุมงาน อาจมี
ความ ผิดพลาด
เกิดขึ้นได้  
2.คณะกรรมการที่ 
ได้รับการแต่งตั้ง ไม่
เข้าใจบทบาท หน้าที่
ของตนเอง เช่น การ
บริหาร สัญญาเป็น
หน้าที่ ของ
คณะกรรมการ ตรวจ
รับพัสด ุซึ่ง คือการ
ตรวจสอบ 
การด าเนินการ 

ด้านการปฏิบัต ิ 3 4 12 สูง 1.กองช่าง 
2.ผู้ที่ได้รบแต่งตั้ง  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรรมการ 
ตรวจรับพัสด ุ



       การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ 
เสี่ยหายที่อาจ 

เกิดขึ น 

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุ 

ประเภทความ 
เสี่ยง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

3.การควบคุมงาน 
ก่อสร้าง (ต่อ) 

 ก่อสร้างร่วมกับผู้ 
ควบคุมงาน มิใช่ 
คอยท าหน้าที่ตรวจ 
รับเมื่อผู้รับจ้างส่ง 
มอบงานเท่านั้น หาก
มีการร่วม ตรวจสอบ 
ตรวจ งานไปพร้อมๆ
กับผู้ ควบคุมงาน 
ความ ผิดพลาดย่อม
ไม ่
เกิดขึ้น 

      



            การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ 
เสี่ยหายที่อาจ 

เกิดขึ น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความ 
เสี่ยง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ด้านงานธุรการ 
และงานสารบรรณ 

การปฏิบัติงานที่ 
ล่าช้า ไม่ทัน ก าหนด
ระยะเวลา ที่หนังสือ
สั่งการ ก าหนด 

1.หลายครั้งที่  
อบต.ทุ่งมหาเจริญ 
ได้รับ หนังสือสั่งการ
ให้ ปฏิบัติเร่งด่วน แต่ 
ปรากฏว่าหนังสือ 
มาถึง 
อบต.ทุ่งมหาเจริญ 
ล่าช้า  
2.อบต.ทุ่งมหาเจริญ  
ไม่ม ี
ข้าราชการต าแหน่ง 
ธุรการโดยตรง ผู้ที่ ไดร้ับ
มอบหมาย เป็นเพียง
พนักงาน จ้าง จึงมิกล้า 
ตัดสินใจด าเนินการ ใน
หนังสือต่างๆ ท า ได้โดย
การเสนอ ผ่านหัวหน้า 
ตามล าดับช้ัน บางครั้ง
ก่อให้เกิด การ
ด าเนินการไม่ ทันตาม
ห้วงเวลาที่ หนังสือสั่ง
การก าหนด 

ด้านการปฏิบัติงาน 3 3 9 ปานกลาง ส านักปลัด/ทุกกอง 

 


