
  

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 
------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานภายในนำไปสู่การวิเคราะห์
และกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางการป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๑. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับ

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช้จายงบประมาณและการบริหาร 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  ๒. กระบวนงานเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ 

      ๒.๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร 
      ๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ 
      ๒.๓ พัสดุ 
      ๒.๔ จัดเก็บรายได้ 

  ๓. โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
      ๓.๑ งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
                               ๓.1.1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร 
                                        เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เช่น การเขียนแบบ  
                                        แปลนอาคารเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง 
      ๓.๒ งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
            ๓.2.1 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
                                       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง    
                                       เช่น มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ   
                                       หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 
     ๓.๓ งานพัสด ุ
           ๓.3.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
                                       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา 

         ๓.3.2 การตรวจรับงานจ้าง 
                                      กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับโดยไม่มีวัสดุ/ 
                                      ครุภัณฑ์ จริง 
          ๓.๓.๓ การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
          การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

            ๓.๔ งานจัดเก็บรายได้ 
                            ๓.4.1 การจัดเก็บรายได้ 
                                     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่นำเงินที่จัดเก็บได้ส่งคลังอบต. 
 
 



  

 
-๒- 

  ๔. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
      ๔.๑ การนำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้กับข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง 
      ๔.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการสร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืนและมีการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
      ๔.๓ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฯลฯ 
      ๔.๔ มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต 
                                 ------------------------------------------------------------------- 
   



 

 
 

 
 
 

 
 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

                            องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
                                           -------------------------------------------------          
    ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 

๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหน่งหนาที่ 
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช้จายงบประมาณและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
ช่ือกระบวนงาน/งาน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร 
   การใช้จ่ายงบประมาณ 
   พัสดุ 
   จัดเก็บรายได้ 
ชือ่หน่วยงาน / กระทรวง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
             กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
                                 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
                                กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
ผูรับผิดชอบ  นางอุษณา  อินทมาศ  โทรศัพท์ 089-7363319 
  นางสาวรอฮีมะ  สาแม  โทรศัพท์ 064-4386260   

นายมูฮำหมัด  สุขเสนีย์ โทรศัพท์ 085-1437330 
นางจิตติมา จันทร์เจียม โทรศัพท์ 095-8269415 
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ตารางที ่๑ ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ   
 1.1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ 
เช่น 
      *การเขียนแบบแปลนอาคารเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง 

  

2 งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ   
 2.1 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่ตรง
กับความเป็นจริง เช่น มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้
สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 

  

3 งานพัสดุ   
 3.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/ร้านที่
เป็นคู่สัญญา 
3.2 การตรวจรับงานจ้าง 
      กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับ
โดยไม่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ จริง 
3.3 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
      การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 


 

 
 

4 งานจัดเก็บรายได้   
 4.1 การจัดเก็บรายได้ 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่นำเงินที่จัดเก็บได้ส่งคลังอบต. 
  

 
ตารางที ่๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความ

เสี่ยง การทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มาก
ทีสุ่ด 

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซำ้สูงมีประวัตอิยูแลว ใหใสเครื่องหมาย 
ในช่อง Known Factor 

- หากไมเคยเกิดหรือไม่มีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตวา 
มีโอกาสเกิด ใหใสเครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 

- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ  
Unknown Factor ก็ได 
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ตารางที ่๒ ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ     

 1.1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติม
อาคาร 
      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้รับบริการ เช่น 
      *การเขียนแบบแปลนอาคารเพ่ือขออนุญาต
ก่อสร้าง 

    

2 งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ     
 2.1 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น มีการเบิกจ่ายตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือ
ปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 

    

3 งานพัสดุ     
 3.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/
ร้านที่เป็นคู่สัญญา 
3.2 การตรวจรับงานจ้าง 
      กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ตรวจรับโดยไม่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ จริง 
3.3 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
      การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

4 งานจัดเก็บรายได้     
 4.1 การจัดเก็บรายได้ 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่นำเงินที่จัดเก็บได้ส่งคลังอบต. 
    

คำอธิบาย  นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที ่๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร   
   * สีเขียว หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ 

    * สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง        
                                ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
   * สีสม หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน        
                                   ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรอืไมมีอํานาจควบคุม   
                                ขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
  * สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที ่   
                             ไมรจูกัไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด  
                             หรอือยางสม่ำเสมอ 
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ตารางที ่๓ SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิติ 
                             (หรือตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix)) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3       2       1 

ระดับความรุนแรง    
ของผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จําเปน X รุนแรง 

1 งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ    
 1.1 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น มีการ
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้สินค้า/
บริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 

2 2 4 

2 งานพัสดุ    
 2.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
บริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา 
2.2 การตรวจรับงานจ้าง 
      กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/
ครุภัณฑ์ ตรวจรับโดยไม่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ จริง 

2 
 
 

2 

2 
 
 

2 

4 
 
 

4 

คำอธิบาย  นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมากท่ีเปน   
              สีสม และสีแดง (จากตารางที ่๒) มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปน   
             ของการเฝาระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓  คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน คา ๑ 

- ๓ โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี้ 
* ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถาเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST  หมายถึง มีความจําเปนสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจิรตท่ีต้องทำการ 
ปองกันไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาทีอ่ยูในระดับ ๓ หรอื ๒ 

- ถาเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ  แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เปน SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ คาทีอ่ยูใน
ระดับ ๑ เทานั้น 

* ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครอืขาย คาอยูท่ี ๒ หรอื ๓ 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 
รายจายเพ่ิม Financial คาอยูที ่๒ หรือ ๓ 

-   กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผู้ใชบริการ กลุมเป้าหมาย 
Customer/User คาอยูที ่๒ หรอื ๓ 

-  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรอืกระทบดานการเรียนรู้ องคความรู ้Learning & Growth คาอยูที ่๑ หรอื ๒ 
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ตารางที ่๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ    

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง 

ระดับต่ำ 
คาความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
คาความ

เส่ียง 
ระดับสูง 

1.งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ     
1.1 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการไม่ตรงกับความ
เป็นจริง เช่น  มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ 
หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 

ดี ต่ำ   

2.งานพัสดุ     
2.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับบริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา 
2.2 การตรวจรับงานจ้าง 
      กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับ
วัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับโดยไม่มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ จริง 

ดี 
 
 
ดี  

ต่ำ 
 
 

ต่ำ 

  

 
 

คำอธิบาย  นำคาความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที ่๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริต     
              ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ 
              การจัดการ สอดส่อง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี     : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน       
         องค์กรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผูใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
          องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 

                              ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 

 
 
 


