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คำนำ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.) ได้นำกรอบการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์และขยายผลสู่การประเมินในบริบทของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
และได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมิน ตัวชี้วัดการประเมิน 
และหลักเกณฑ์การประเมินผล เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้มีระดับสูงขึ ้น ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั ่นศรัทธาต่อการ
ปฏิบัติงานและการบริหารราชการโดยรวม ประกอบกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก
ภายใน (Internal Fraud) ท่ีอาจเกิดโอกาสการทุจริตจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนงานของ
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด การพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต ตาม
คู่มือประชาชนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ตามกรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริตท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เพื่อยับยั้งการทุจริต และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริตในกระบวนงาน
ตามบทบาทภารกิจที่ร ับผิดชอบของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการอนุมัติ  อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ             
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีมีความเส่ียงสูง อาจก่อให้เกิด
การทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน และนำมา
กำหนดมาตรการ/แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้  
เพื่อให้ระบบการบริหารความเส่ียงการทุจริตของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ยึดหลัก                   
ธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 

       สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                                                                                   มีนาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

 

 การประเมินความเส่ียงการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเส่ียงและเป็นเครื่องมือหนึ่ง ท่ีมี
ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนี การ
รับรู ้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย โดยการบริหารความเสี่ยงมี
ความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมปัญหาด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม และเป็นกระบวนการดำเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีอาจจะทำให้ เกิดความเสียหายในอนาคต ให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรมีศักยภาพในการรองรับปัญหา การประเมิน การควบคุมได้ และการตรวจสอบได้  อย่างเป็น
ระบบ โดยนำแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริตไปดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยต้องมีการกำกับ ติดตาม และเปล่ียนแปลงให้สอดรับกับบริบท  

 โดยระยะที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
(สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะท่ีเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้กำหนดให้ส่วน
ราชการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเป็นประจำทุกปี ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต 3 ด้าน 
ได้แก่ 
  ด้านท่ี 1   ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ด้านท่ี 2   ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
  ด้านท่ี 3    ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี การประเมินความเสี่ยงทุจริต 

 
2.1 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพท์เฉพาะ คำนิยาม 
      2.1.1 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
               1) ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก           
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
               2) ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าท่ี 
               3) ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
      2.1.2 ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม 
 

               
 
2.2 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
      ๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเส่ียงท่ีอาจทำให้เกิดการทุจริต 
      ๒) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
      ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม               
ตรวจสอบได้ 
      ๔) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
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2.3 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
      องค์ประกอบหรือปัจจัยที ่นำไปสู ่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ
Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม การกำกับควบคุมภายในของ
องค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทจุริต 
(The Fraud Triangle) 
                         

 
2.4 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
      2.4.1 กรอบตาม COSO 2013 
               กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมา
ต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้ เมื่อปี ค.ศ. 1992 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยท่ีผ่านมา มีการออกแนวทางด้าน
การควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทาง          
การเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เมื่อ
ปี ค.ศ. 2009 เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 
ในปี ค.ศ. 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : 
Framework and Appendices การปรับปรุงครั้งล่าสุด ซึ่งในปี ค.ศ. 2013 ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ค.ศ. 
1992 ท่ีกำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติม
เรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง             
ในการท่ีจะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร 
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สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1  :  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

 หลักการท่ี 1    องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการท่ี 2    คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
 หลักการท่ี 3    คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส่ังการชัดเจน 
 หลักการท่ี 4 -  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการท่ี 5    องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 2  :  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการท่ี 6    กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการท่ี 7    ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
หลักการท่ี 8    พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
หลักการท่ี 9    ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุม 
   ภายใน 

องค์ประกอบที่ 3  :  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการท่ี 10   ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
หลักการท่ี 11   พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
หลักการท่ี 12   ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ 4  :  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการท่ี 13   องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการท่ี  14   มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
หลักการท่ี 15   มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการ 

ควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 5  :  กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการท่ี 16   ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการท่ี 17   ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา 

และเหมาะสม 

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริง 
และ นำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน จะยึดตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ 8 เป็นหลักในการดำเนินการ โดยกรอบหรือภาระงานใน
การประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  
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2.4.2 กรอบตาม COSO 2017 (COSO ERM 2017) 
         COSO 2 0 1 7  Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance            
มุ่งช้ีให้เห็นถึงการเช่ือมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเส่ียงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการดำเนินงานของ
องค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหารความเสี่ยงการทจุริต             
ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
              ๑) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) ประกอบด้วย บทบาท
ของคณะกรรมการ โครงสร้างการดำเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การกำหนดวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ การยึดมั่น
ต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ 
             ๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย การวิเคราะห์
บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธ์จัดการ
ความเส่ียงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเส่ียง 
             ๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยงการประเมินระดับ
ความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กร
ท้ังหมด 
            ๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลง                 
ท่ีเกดิขึ้นจากการบริหารความเส่ียง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเส่ียง และการปรับปรุง 
พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงองค์กร 
           ๕)  Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การส ื ่ อสาร  และการรายงาน ) 
ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ สนับสนุนการ
บริหารความเส่ียง และการรายงานความสำเร็จการดาเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 
           ส่ิงท่ี COSO พยายามมุ่งเน้นนำเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงให้เห็นว่าการบริหารความเส่ียงองค์กร
นั้น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง  การบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้น เป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก แนวคิดแบบเดิม
หลายประการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
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2.5 วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

       มีข้ันตอนหลัก ๓ ขั้นตอน 

       2.5.1 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ                    
ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนท้ัง ๒ ปัจจัย 
               ➢ โอกาสท่ีจะเกิด ( Likelihood ) พิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 
                ➢ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้น 
ท่ีเกี่ยวกับช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ขององค์กร 

     
     2.5.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
             เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการ
ทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตท่ีในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทำการ
ประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ 
กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื ่องจากการประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือ
บิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น การค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor ) 
และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown 
Factor)ในขั ้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตเพิ่มเติม 
(Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการ
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ควบคุมความเส่ียงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเส่ียงการทุจริตด้วยข้อมูลท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Worst 
Case) หลักการท่ีสำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ 
ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสานึก ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีการดำเนินงาน
อาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเส่ียงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต
การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูงปานกลาง หรือ
ต่ำ ตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานได้กำหนดไว้ในขั้นตอนท่ี ๑ 

     2.5.3 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
              มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต             
โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับ
ความเส่ียงการทุจริตท่ีได้จากการประเมินมาประกอบด้วย  
             การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ
ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ
ควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้  และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความ
เสี่ยง การทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่า
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหาร
จัดการความเสี ่ยงการทุจร ิตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจร ิต  หร ือมีสภาพแวดล้อมที ่ เปลี ่ยนแปลงไป                                
ตามวงจร PDCA 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
๓.1 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. แบ่งประเภทความเสี่ยง
การทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
  1)  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  2)  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
  3)  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรภาครัฐ 

 

 
 

3.2 เป้าหมายประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
              เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื ่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที ่มีประสิทธิภาพต่อไป                       
โดยมาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การนำ
กระบวนการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไมม่ี
การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครฐั



๑๒ 
 

3.3 วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
            กระบวนการหลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                   ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
                   ๒) การระบุปัจจัยเส่ียงการทุจริต 
                   ๓) การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ 
                   ๔) การกำหนดมาตรการจัดการความเส่ียงการทุจริต 
                   ๕) การส่ือสาร และรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

         3.๓.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 



๑๓ 
 

➢ สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ำ 
➢ สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง 
➢ สีส้ม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 
➢ สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 
การให้คะแนนความเสี ่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก                 
สูงปานกลาง หรือต่ำ โดยความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนลำดับความเส่ียงท่ีอยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก
ในลำดับต่อมา โดยจะนำไปจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตในครั้งถัดไป      
 

          3.๓.2 การระบุปัจจัยเสี่ยงการทุจริต 
                          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอาจมีพฤติการณ์การทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1 ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

1. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับค่าตอบแทนแลกกับการอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้นอย่างไม่เป็น
ธรรม 
2. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้
พวกพ้องโดยท่ีเอกสารประกอบคำขอยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามระเบียบท่ีกำหนด 
3. เจ้าหน้าท่ีรับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการ
จัดทำเอกสารประกอบเกี่ยวกับคำขอ เช่น แบบแปลน 
แผนผังท่ีต้ังโรงงาน 

2 ร ับฟ ังความคิดเห ็นของประชาชน               
(ปิดประกาศที่อำเภอ, อปท./โรงงาน/
สอจ. อย ่างน ้อย 15 ว ัน และสรุป
ประกาศภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วัน
ครบกำหนดปิดประกาศฯ) 

1. เจ้าหน้าที ่จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อเรียกค่าตอบแทน 
หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 
2. เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ สถานที่ไม่เหมาะสม หรือ
ติดประกาศในระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระเบียบกำหนด 

3 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ภายใน 45 วัน 
นับแต่วันท่ีสรุปประกาศ 

เจ้าหน้าที่สร้างเงื ่อนไขในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการ
พิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 

4 ตรวจสอบสถานท่ีต้ังสภาพแวดล้อมของ
โรงงาน 

1. เจ ้าหน้าที ่รายงานผลการตรวจสอบสถานที ่ ต้ัง 
สภาพแวดล้อมของโรงงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อ
เรียกค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 
2. เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่จริงในการตรวจสอบสถานที่ต้ัง
สภาพแวดล้อมของโรงงาน 

5 พิจารณาการอนุญาตออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) 

ผู ้มีอำนาจออกคำสั ่งอนุญาตเรียกรับค่าตอบแทน/
สินน้ำใจ 

 



๑๔ 
 

3.3.3 การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ 
        1) กระบวนงาน : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
            คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ซึ่งหน่วยงานจัดทำ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
กำหนดให้กระบวนงาน : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) มีระยะเวลาในการ
ดำเนินการรวม 30 วันทำการ (เริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักในการดำเนินการ ดังนี้ 
            ขั้นตอนท่ี ๑ การตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑ วันทำการ) 
                           พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและตรวจสอบ
แล้วถูกต้องจะส่งเรื ่องให้ผู ้พิจารณาดำเนินการต่อไป กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน แต่ไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ในขณะรับคำขอ จะส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตพิจารณาดำเนินการต่อไป กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องจะทำการบันทึกข้อตกลงให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือนำมาให้
ภายในเวลาท่ีกำหนด 
           ขั้นตอนท่ี 2 การพิจารณา (ระยะเวลาในการดำเนินการ 24 วันทำการ) 
           หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32  
           ขั้นตอนท่ี 3 การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ(ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 วันทำการ) 
           อุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาออกคาส่ังอนุญาต/หรือไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
         2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีคำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ี 7/2565 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ในการค้นหา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต            
ในกระบวนงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สำนักงาน ป.ป.ท.  
             เพื่อค้นหาระดับความรุนแรงของโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต ของกระบวนงานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย 
คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ(Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
โดยความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพบว่า ขั้นตอนและพฤติการณ์ท่ีมีระดับความรุนแรงของความ
เส่ียงการทุจริต อยู่ในระดับสูง มีจำนวน 1 ขั้นตอน 3 พฤติการณ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

ท่ี 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
(Fraud Risk) 

Risk Score 
Likelihood 

โอกาส 
Impact 

ผลกระทบ 
Risk 

Score 
1 ตรวจสอบคำขอและ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน(ร.ง.4) 

1. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับค่าตอบแทนแลก
กับการอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการให้เร็วขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม 

3 3 สูง 
 

2. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับค่าตอบแทน หรือ
เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องโดยท่ีเอกสาร
ประกอบคำขอยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามระเบียบท่ีกำหนด 

3 3 สูง 

3. เจ้าหน้าท่ีรับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้
รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบ
เกี่ยวกับคำขอ เช่น แบบแปลน แผนผัง
ท่ีต้ังโรงงาน 

3 3 สูง 

2 รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน                

1. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผลการ
ร ับฟ ั งความค ิ ดเห ็นฯ  ไม ่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงเพื่อเรียกค่าตอบแทน หรือ
เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 

1 1 ต่ำ 

2. เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ สถานที่ไม่
เหมาะสม หรือติดประกาศในระยะเวลา
น้อยกว่าท่ีระเบียบกำหนด 

1 1 ต่ำ 

3 ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ภายใน 45 วัน นับแต่
วันท่ีสรุปประกาศ 

เจ้าหน้าที ่สร้างเง ื ่อนไขในประเด ็นท่ี
เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

3 2 ปาน
กลาง 

4 ตรวจสอบสถานท่ีต้ัง
สภาพแวดล้อมของ
โรงงาน 

1. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ
สถานท่ีต้ัง สภาพแวดล้อมของโรงงานไม่
ต ร ง ต าม ข ้ อ เ ท ็ จ จ ร ิ ง  เ พ ื ่ อ เ ร ี ย ก
ค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวก
พ้อง 

1 1 ต่ำ 

2. เจ ้าหน้าที ่ไม ่ลงพื ้นที ่จร ิงในการ
ตรวจสอบสถานท่ีต้ังสภาพแวดล้อมของ
โรงงาน 

1 1 ต่ำ 

5 พิจารณาการอนุญาต
ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน(ร.ง.4) 

ผู ้มีอำนาจออกคำสั ่งอนุญาตเรียกรับ
ค่าตอบแทน/สินน้ำใจ 

1 1 ต่ำ 

 
 



๑๖ 
 

3.3.4 การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
         จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนงานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)             
ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู ่ในโซนสีแดง (Red Zone)                   
พบว่า ข ั ้นตอนและพฤติการณ์ที ่ม ีระดับความร ุนแรงของความเสี ่ยงการทุจร ิต  อยู ่ในระดับสูง                                     
มีจำนวน 1 ขั้นตอน 3 พฤติการณ์ จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการในการ
ควบคุมความเส่ียงการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นของแต่ละพฤติการณ์ ดังนี้ 
 

ตารางกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการควบคุม 

1 ต ร ว จ ส อ บ ค ำ ข อ แ ล ะ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ค ำ ข อ ร ั บ ใ บ อ น ุ ญ า ต
ประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4) 

1. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับค่าตอบแทนแลก
กับการอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการให้เร็วข้ึนอย่างไม่เป็นธรรม 

1. อุตสาหกรรมจังหวัดแสดงนโยบายเป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No 
Gift Policy) และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวใน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
2. ประเมินความโปร่งใสในการออกใบอนุญาต 
เพื ่อให้ผู ้ร ับใบอนุญาตทุกรายร่วมตอบแบบ
ประเมินหลังจากได้ร ับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) พร้อมทั้งจัดทำสรุปผล
การประเมินเป็นรายเดือนเพื ่อเผยแพร ่ ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
3. จัดทำแบบรายงานสถานะการรับคำขอรับ
ใ บ อ น ุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร โ ร ง ง า น               
(ร.ง.4) รายเดือน โดยแสดงข้อมูลเกี ่ยวกับ               
1) เลขที่/วันที ่ร ับเรื ่อง 2) ข้อมูลผู ้ยื ่นคำขอ               
3) สถานะดำเนินการปัจจุบัน และนำแบบสรุป
รายงานสถานะฯ เผยแพร ่ต ่อสาธารณะ                 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

2. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับค่าตอบแทน หรือ
เอ ื ้ อประโยชน ์ ให ้พวกพ ้องโดยที่
เอกสารประกอบคำขอยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามระเบียบที่กำหนด 
3. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ต ิดต่อ  
ผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบ
เก่ียวกับคำขอ เช่น แบบแปลน แผนผัง
ที่ต้ังโรงงาน 

 
3.๓.5 การสื่อสาร และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดแนวทางการสื่อสาร และการรายงานผลการ
บริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ดังนี้ 

         ▪การสื่อสาร 
             1) แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถือปฏิบัติ และดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 
             2) เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี ่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 



๑๗ 
 

         ▪ การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
            รวบรวมข้อมูลการการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรการควบคุมตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนออุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นชอบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ส่วนที่ 4 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

      จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงาน “การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน           
(ร.ง.4)” ตามตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต และตารางการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กลุ่มนโยบายและแผนงาน 2) กลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม 3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ 4) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                  
เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา และแจ้งเวียนเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรับทราบถือปฏิบัติ พร้อมกับเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน จากนั้น รวบรวมข้อมูลกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการควบคุม เสนออุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราเห็นชอบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

     แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 1 ขั้นตอน 3 ประเด็นความเสี่ยง และมาตรการควบคุม              
3 มาตรการ ดังนี้ 

 

ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ช่ือกระบวนงาน : กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) 
2. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน จำนวน 30 วันทำการ 
ลำดับ

ท่ี 
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็น

ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยงการ

ทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
1 ข ั ้นตอน  : ตรวจสอบคำขอและ

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4)  
ประเด็นความเสี่ยง :  
1. เจ้าหน้าที ่เรียกรับค่าตอบแทน
แลกกับการอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินการให้เร็วขึ้นอย่างไม่เป็น
ธรรม 
2. เจ้าหน้าที ่เรียกรับค่าตอบแทน 
หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องโดยท่ี
เอกสารประกอบคำขอยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามระเบียบท่ีกำหนด 
3. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ตดิต่อ  
ผ ู ้ ร ั บจ ้ า ง ในการจ ั ดทำ เอกสาร
ประกอบเกี ่ยวกับคำขอ เช่น แบบ
แปลน แผนผังท่ีต้ังโรงงาน 

สูง 1. อุตสาหกรรมจังหวัดแสดงนโยบายเป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าท่ีทุกคนไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏ ิบ ั ติ
หน ้ าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่
ประกาศดังกล ่าวในเว ็บไซต์หล ักของ
หน่วยงาน 
2. ประเม ินความโปร ่งใสในการออก
ใบอนุญาต เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตทุกราย
ร ่วมตอบแบบประเม ินหล ังจากได ้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินเป็น
รายเดือนเพื ่อเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
3. จัดทำแบบรายงานสถานะการรับคำ
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.ง.4) รายเดือน โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ  
1) เลขที่/วันที่รับเรื่อง 2) ข้อมูลผู้ยื่นคำ
ขอ 3) สถานะดำเนินการปัจจุบัน และนำ
แบบสรุปรายงานสถานะฯ เผยแพร่ต่อ
สาธารณะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ คู่มือประชาชน : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

❖ แบบประเมินความโปรง่ใสการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

❖ แบบรายงานสถานะการรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 



๒๒ 
 



๒๓ 
 



๒๔ 
 



๒๕ 
 



๒๖ 
 



๒๗ 
 



๒๘ 
 



๒๙ 
 



๓๐ 
 



๓๑ 
 



๓๒ 
 



๓๓ 
 



๓๔ 
 



๓๕ 
 



๓๖ 
 



๓๗ 
 



๓๘ 
 



๓๙ 
 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

แบบประเมินความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
 โดยผู้รับใบอนุญาตทุกรายร่วมตอบประเมินหลังจากได้รับใบอนุญาต 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สนับสนุนและส่งเสริม                          
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อช้ีแจง :  ขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงงาน โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าคำตอบท่ีตรงกับความเป็นจริง 

1. การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ/คำแนะนำ ขั้นตอน
ระยะเวลา เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ อยู่ในระดับใด 
        ไม่พอใจ            น้อย                ปานกลาง                มาก              มากท่ีสุด 
 

2. การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา                
ท่ีกำหนด มากน้อยเพียงใด 
        ไม่พอใจ            น้อย                ปานกลาง                มาก              มากท่ีสุด 
 

3. การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเรียกรับค่าตอบแทนแลกกับการ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น มากน้อยเพียงใด 
        ไม่มี                                มี  รูปแบบใด    เงิน  
                                   ทรัพย์สิน    
                                                                          ประโยชน์อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................                                                                                                 
4. การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เสนอรับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้
รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบเกี่ยวกับคำขอ เช่น แบบแปลน แผนผังท่ีต้ังโรงงาน มากน้อยเพียงใด 
         ไม่มี                      มี   รูปแบบใด       รับจ้างทำเอง 
                                                          ติดต่อผู้รับจ้างให้ 
 

5. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน      
มากน้อยเพียงใด  
        น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย       น้อย             ปานกลาง              มาก             มากท่ีสุด 
 

6. ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ ่ง ของ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน           
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
             ไม่มี                           มี  รูปแบบใด    เงิน  
                                   ทรัพย์สิน    
                                                                         ประโยชน์อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................                                                                                                 

 
 
 
 



๔๒ 
 

แบบรายงานสถานะการรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) รายเดือน 
ประจำเดือน..................... พ.ศ. 2565 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

ลำดับ
ท่ี 

เลขที่รับ 
 

วันที่รับเร่ือง ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ สถานะดำเนินการ
ปัจจุบัน ชื่อ/ที่อยู ่ ประกอบกิจการ 
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