
 
 

 
 
 

 
 
การประเมิินความเส่ียงการทิ จริิต ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูิอ าเภอเมืองนราธิวาสิจังหวัดนราธิวาส  
                                           -------------------------------------------------          
        ประเมิินความเส่ียงการทิ จริิต ดาน 

๑ ความเส ี่ยงการทุจริตที่เก ี่ยวของก ับการพ ิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒ ความเส ี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ  านาจและต าแหน่งหนาที่ 
3 ความเส ี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช้จายงบประมาณและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
ิิิิชิื่อกระบวนงาน/งาน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร 
   การใช้จ่ายงบประมาณ 
   พัสดุ 
   จัดเก็บรายได้ 
ิิิิชือ่หน่วยงาน / กระทรวง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
   ิิิิิกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
            ิส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ิิิิิ   ิิิิิกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
ิิิิผูริับผิดชอบ นางสาวรอฮีมะ  สาแม  โทรศัพท์ 064-4386260   
      นางอุษณา  อินทมาศิิ โทรศัพท์ 089-7363319 
      นางจิตติมา จันทร์เจียม โทรศัพท์ 095-8269415 
      นายพิพัฒน์ ยอดรักษ์ิิิ โทรศัพท์ 082-2611123 
 
 
 

 
 
 
                                                                 -๒- 



ตารางที่ ๑ ตารางระบ ความเส่ียง (Know Factor และิUnknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ   
 1.1 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เช่น 
      *การเขียนแบบแปลนอาคารเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง 

  

2 งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ   
 2.1 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง เช่น มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เก่ียวข้องแต่ได้
สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 

  

3 งานพัสดุ   
 3.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/ร้านที่เป็น
คู่สัญญา 
3.2 การตรวจรับงานจ้าง 
      กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับ
โดยไม่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ จริง 

 
 
 
 

 

 
 

4 งานจัดเก็บรายได้   
 4.1 การจัดเก็บรายได้ 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่น าเงินที่จัดเก็บได้ส่งคลังอบต. 
  

 

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท ี่ม ีความเสี่ยง การ
ทุจริตเทานั้น และควรอธ ิบายพฤติการณความเส ี่ยงใหละเอ ียด ช ัดเจน มากทีส่ ุด 

- ความเส ี่ยงที่เคยเก ิด หรอืคาดวาจะเก ิดซ้ าส ูงมีประว ัตอิยูแลว ใหใสเครื่องหมาย 
ในช่อง Known Factor 

- หากไมเคยเก ิดหรือไม่มีประว ัติมากอน แตมีความเส ี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตวา มีโอกาส
เก ิด ใหใสเครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 

- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ 
Unknown Factor ก ็ได 
 
 
 
                                        -๓- 

ตารางที่ 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 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น มีการเบิกจ่าย
ตามระเบียบที่เก่ียวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มี
คุณภาพ หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 

    

3 งานพัสดุ     
 3.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

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

  
 
 

 



 
 
 

 

4 งานจัดเก็บรายได้     
 4.1 การจัดเก็บรายได้ 

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่น าเงินที่จัดเก็บได้ส่งคลังอบต. 
    

 

ค าอธิบาย  น าโอกาส/ความเส ี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ น ามาแยกสถานะความเส ี่ยงการทุจริต ตามไฟส ีจราจร   
   * ส ีเข ียว หมายถ ึง  ความเส ี่ยงระดับต่ า 

    * ส ีเหล ือง หมายถ ึง  ความเส ี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง        
                                ปฏ ิบัติงาน ตามปกติควบค ุมดูแลได 
   * ส ีสม หมายถ ึง  ความเส ี่ยงระดับส ูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข ้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร        
                                   มีหลายข ั้นตอนจนยากตอการควบค ุม หรอืไมมีอ  านาจควบค ุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
  * สีแดง หมายถึง ความเส ี่ยงระดับส ูงมาก เป ็นกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบ ุคคลภายนอก คนทีไ่มรูจัก    
                             ไมสามารถตรวจสอบไดช ัดเจน ไมสามารถก  าก ับติดตามไดอยางใกลช ิด  
                             หรอือยางสม่ าเสมอ 

                                        -๔- 
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอมููลทูี่ตองเฝาระวู ง ๒ มิติ 

                             (หริือตารางเมทริิกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix)) 



ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3       2       1 

ระดิับความร ินแรงิิิิ
ของผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยงรวมิิ
จ ิาเปนิX ร ินแรง 

1 งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ    
 1.1 การจัดท าโครงการ/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 

 
ค าอธิบาย  น าโอกาส/ความเส ี่ยงการทุจริต ท ี่มีสถานะความเสี่ยงระด ับสูงจนถ ึงความเส ี่ยง ระด ับส ูงมาก ที่เป็น สีส้ม  
              และส ีแดง (จากตารางที่ ๒) มาท าการหาค ่าความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระด ับความจ าเปนของการเฝ ้าระวัง   
             ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระด ับความร ุนแรงของผลกระทบที่มีค ่า ๑-๓ เช่นก ัน คา ๑-๓ โดยมีเกณฑในการให้ค่า ดังนี้ 

* ระดับความจําเปนของการเฝาระว ัง มีแนวทางในการพ ิจารณาดังน ี้ 
- ถาเป็นก ิจกรรมหรือข ั้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวาก ิจกรรมหร ือขั้นตอนนั้น 

เป็น MUST หมายถ ึง มีความจ ําเปนสูงของการเฝ้าระว ังความเส ี่ยงการท ุจ ิรตท ี่ต้องทำการปองก ันไมดําเนินการ
ไมได คาของ MUST คือ คาทีอ่ยใูนระดับ ๓ หรอื ๒ 

- ถาเป็นกิจกรรมหร ือขั้นตอนรองของกระบวนงานน ั้น ๆ  แสดงว  ากิจกรรมหร ือขั้นตอนน ั้น เปน SHOULD           
หมายถึง มีความจำเป็นตํ่าในการเฝ้าระวังความเส ี่ยงการทุจร ิต ค  าของ SHOULD คือ คาทีอ่ยูในระดับ ๑ เทานั้น 

* ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพ ิจารณาดังนี้ ก ิจกรรมหรือข ั้นตอนการปฏ ิบัติงาน
นั้นเก ี่ยวของก ับผ ูมีสวนไดส วนเสีย Stakeholders รวมถ ึงหนวยงานก ําก ับดูแล พ ันธมิตร ภาค ีเครอืขาย คาอยู
ท ี่ ๒ หรอื ๓ 

- ก ิจกรรมหรือข ั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้นเก ี่ยวของก ับผลกระทบทางการเงินรายไดลดรายจายเพ ิ่ม 
Financial คาอยูที ่๒ หรอื ๓ 

 
                                        -๕- 

- กิจกรรมหร ือขั้นตอนการปฏิบ ัติงานนั้นผลกระทบตอผู้ใชบร ิการ กลุมเป้าหมาย Customer/User    
คาอยูที่ ๒ หรอื ๓ 

-  ก ิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรอืกระทบดานการเรียนรู้ องคความรู้ Learning & Growth คาอยูที่ ๑ หรอื ๒ 



 
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมูินการควบคุมความเสูี่ยง 

โอกาส/ความเส่ียงการทูุจรูิต 
คูุณภาพูููู
การจ ดการ 

คาประเมูินการควบคูุมความเส่ียงการทูุจรูิต 
คาความเส่ียงู
ระด บต่่า 

คาความเส่ียงู
ระด บปานกลาง 

คาความเส่ียงู
ระด บสูง 

1.งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ     
1.1 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามโครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น  
มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้
สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือปริมาณ
ไม่ได้มาตรฐาน 

ดี ต่ า   

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

ดี 
 
 
ดี  

ต่ า 
 
 

ต่ า 

  

 
 

ค าอธิบาย  นำคาความเสี่ยงรวม (จำเป ็น X ร ุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบค ุมการทุจริตว ามีระดับ  
              การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู ในระดับใด เมื่อเทียบกับค ุณภาพการจัดการ (ค ุณภาพการจัดการ สอดส อง   
              เฝาระว ังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจดัการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดีิิิิ : จ ัดการไดทันที ท ุกครั้งท ี่เก ิดความเสี่ยง ไม่กระทบถ ึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร       
         ไมมีผลเส ียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ ิ่ม 
พอใช้ : จ ัดการได้โดยส ่วนใหญ่ มีบางครั้งย ังจ ัดการไม่ได้ กระทบถ ึงผูใช้บริการ/ผู้ร ับมอบผลงานองคกร  
ิิิิิิิิิิแตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนนอย การจ ัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 

                              ผ ูใชบริการ/ผ ูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
                                        -๖- 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต่าบลล่าภู 

ประจ่าปีงบประมาณูพ.ศ.ู๒๕๖๓ 
(มกราคมู–ูธ นวาคมู๒๕๖๓) 

------------------------------------------------------- 
องค์การบริหารส วนตําบลลําภู ได้จัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน วยงานภายในนําไปสู การวิเคราะห์และกําหนดมาตรการกิจกรรม 
หรือแนวทางการป้องกันการทุจริต 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต่าบลล่าภู 
๑.ูขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตูได้แก  ๑. ความเส ี่ยงการทุจริตที่เก ี่ยวของก ับการ

พ ิจารณาอนุมัติ อนุญาต  ๒. ความเส ี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช้จายงบประมาณและการบริหาร 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  ๒.ูกระบวนงานเพื่อท่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก  

      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 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
                                       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง    
                                       เช่น มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ   
                                       หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน 
     ๓.๓ งานพัสดุ 
           ๓.3.1 ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา 

        ๓.3.2 การตรวจรับงานจ้าง 
                                      กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับโดยไม่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ จริง 

            ๓.๔ งานจัดเก็บรายได้ 
                            ๓.4.1 การจัดเก็บรายได้ 
                                     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่น าเงินที่จัดเก็บได้ส่งคลังอบต. 
 

                                        -๗- 
  ๔.ูแนวทางบริหารจ ดการความเสี่ยงู(ภายในปีงบประมาณูพ.ศ.ู๒๕๖๓) 
      ๔.๑ การนําประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงาน
ส วนตําบลและพนักงานจ้าง อย างจริงจัง 
      ๔.๒ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก บุคลากรอย างทั่วถึงและสม่ําเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด้วยค าใช้จ ายในการจัดงาน การจัดการแข งขันกีฬาและการส งนักกีฬาของ
องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติ.ควมคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว า



ด้วยการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฯลฯ 
      ๔.๓ มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต 
                                 ------------------------------------------------------------------- 
   
 


