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คํานํา 
  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดความแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุ
ตางๆ ที่คนหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริต                
ทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  

  การนําเครื่องมอืประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา
การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหา
นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเปนการเกิดความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการ
นําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไวโดยใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด  

  องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตของรัฐ ตามคําสั่งรักษาความสงบแหงชาติ               
ที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่กําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันไมใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบได ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง จึงจัดทําการประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัว
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ประกอบดวยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 256๖ เหตุการณ
ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงตลอดถึงมาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 256๖ องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ชวยลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การดําเนินการ
ขององคกรจะไมมกีารทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่ง วาการดําเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่ม
ภาระอีกตอไป  
  วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรูและยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนําสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน
ลักษณะการกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post – decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อ     
ป 1991 สําหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบดวย  5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องคประกอบที่ 1   สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  
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  องคประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินการตอไป

ได   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบตอการควบคุม

ภายใน  

องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน มีอยูจริงและ
สามารถนําไปปฏิบัติได จึงจะทาํใหการคมุภายในมีประสิทธิภาพ  

4. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต  
  องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการกํากับควบคุมภายในมี
จุดออน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต                 
(Fraud Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3   ดาน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต

การใชอ้าํนาจและตาํแหน่งหนา้ท ี

การใชจ่้ายงบประมาณ และการ

บรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั
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6. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
7. วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเส่ียง  ตองดําเนินการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้น ๆ  โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 
 
 

 

1 • ระบคุวามเสี่ยง

2 • การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกสระดับความเสี่ยง

4 • การปรมินการควบคมุความเส่ียง

5 • แผนบริหารความเส่ียง

6 • การจัดทํารายงนผลการเฝาระวังความเสี่ยง

7 • จัดทําระบบการบริหารความเสียง

8 • การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง

9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง



งานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอน 

รายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรอืเกณฑการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 
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7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงที่เสี่ยง
ตอการทุจริตเทานั้น  และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวา
มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานที่ไมอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมี
มาตรการปองกันการทุจริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภท
ความเสี่ยง ซึ่งเปน Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor คงความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมาย

วาจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ํา หรือประวัติมีตํานานอยูแลว  
Unknown factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
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การระดม
สมอง

เทคนิคในการคนหา
ความเส่ียงการทุจริต

workshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับ
องคกรอื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง ป พ.ศ. 256๖ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดาน  
 ความเสี่ยงการทจุริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรพัยากรภาครฐั   
ช่ือกระบวนการงาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๒                                     

(สายทางที่ ๑ ขางบานนางทองกล นารินรักษ ) 
(สายทางที่ ๒ ขางบานนายสุมา นารินรักษ-หนาบานนายอินวร หัสราช)            
(สายทางที่ ๓ ขางบานนายธุรกิจ นิลเขต-หนาบานนายสมใจ นิลเขต)                                                 
(สายทางที่ ๔ ขางบานนายเรียบ สัยเจริญ - หนาบานแตงออน จันทะรักษ)  
(สายทางที่ ๕ ขางบานนางวิไลวรรณ นิลเขต - หนาบานนางดารา  นารินรักษ) 

ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ผูรับผิดชอบ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง โทรศัพท 042-165607  
งบประมาณ  ๔๔๔,๗๐๐  บาท 
ชวงเวลาดําเนินการ  ๙๐ วัน  

ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเส่ียง 

Known factor Unknown factor 
1 การพิจารณาอนุมตั ิอนุญาต อาจมี

คณะกรรมการบางทานเอ้ือประโยชนใหกับผู
ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

 √ 

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตที่มีความเส่ียงการทุจริต  

- คงความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี
โอกาสเกิดขึ้นซ้ํา หรือประวัติมีดํานานอยูแลว √ Known factor 

- ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 
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7.2   การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
 การนําขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของ        

แตละโอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ํา  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง                   

ในระหวางปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได  
 สถานะสีสม ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไม

รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ําเสมอ  
 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
เขียว เหลือง สม แดง 

1 การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางทานเอ้ือ
ประโยชนใหกับผูขอ
อนุญาตบางรายการที่
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

           √   

 
 7.3   เมทริกสระดับความเสี่ยง 
  นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก                    
(สีสม กับ สีแดง) จากตารางที่ 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง                
มีคา 1 – 3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คา 1 – 3 โดยมีเกณฑ ดังนี้   
  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สําคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น                
เปน must หมายถึงความจําเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ must คือ อยูใน
ระดับ 3 หรือ 2  

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาขั้นตอนนั้น เปน Should  
หมายถึงจําเปนต่ํา ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should  คือ อยูในระดับ 1  

 



 

     -๙- 
ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดเสีย stakeholder รวมถึงงานกํากับ

ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพิ่ม financial                

คาอยูที่ 2 หรือ 3    
- กิจ กร รมหรื อขั้ นตอนงานนั้ น เ กี่ ย ว ข อง  ผู ใ ช  กลุ ม เป าหมาย  customer/user                     

คาอยูที่ 2 หรือ 3    
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process                    

หรือกระทบตอการเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูที่ 1 หรือ 2    
 

ตารางที่ 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จําเปนของการ
ระวัง 

3  2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

คาความเสี่ยง
รวมจําเปน x 

รุนแรง 

1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจ
มีคณะกรรมการบางทานเอื้อ
ประโยชนใหกับผูขออนุญาตบาง
รายการที่คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑ   

2 2 4 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  การนําคาความรุนแรงจากตาราง 3 มาทําการประเมินการควบคุมการทุจริต วามีการควบคุม
การทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ 
ดังนี้  
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไม
มีผลเสียทางการเงนิ  
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  
  ออน :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  
 
 



      -๑๐- 
 
 
  ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ทานเอ้ือประโยชน
ใหกับผูขออนุญาต
บางรายการที่
คุณสมบัติไมถูกตอง
ครบถวนตาม
หลักเกณฑ   

พอใช  √  
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7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  

 การนําเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูง คอนขางสูง และปานกลางมาทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ
ความรุนแรง  

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง ดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ 
พฤติการณ
ความเสี่ยง 

มาตรการ
ดําเนินการ
ปองกันการ

ทุจริต 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 
อาจมี
คณะกรรมการ
บางทานเอ้ือ
ประโยชนใหกับผู
ขออนุญาตบาง
รายการที่
คุณสมบัติไม
ถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ 

เจาหนาที่บาง
รายเอ้ือ
ประโยชนใหกับ
พวกพอง (บาง
ราย) ท้ังที่
คุณสมบัติไม
ถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ  

เจาหนาที่บาง
รายเอ้ือ
ประโยชนใหกับ
พวกพอง (บาง
ราย) ทั้งที่
คุณสมบัติไม
ถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑ  

- การแตงต้ัง
คณะกรรมการ
มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจ 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖                
-จัดทําประกาศ 

มาตรการ
ตรวจสอบ การใช
ดุลพินิจ ให 
เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

เดือน มกราคม 
- เมษายน            
256๖ 

สํานักปลัด 
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