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คำนำ 
 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่
ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ โดย
คัดเลือกกระบวนงาน จำนวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือ ความ
เสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุมัติของทางราชการ พ.ศ.2558) 
 2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. การระบคุวามเสี่ยง 
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
   1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
   2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
   3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

 ชื่อกระบวนงาน/งาน  โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำระบบปิด ตำบลสระ องคก์ารบริหารส่วนตำบลสระ.........  
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา . 
 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

เคยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เคยเกิดขึ้น 
เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการ
ลดปริมาณงาน เพ่ือประหยัด 
งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี 
การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม 
รูปแบบรายการ 
 

  

 

1 



2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที ่เร ียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
 

    

 

3. ระดับความเสี่ยง 
 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก 
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
ทางการเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
  ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที ่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หล ักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติกับ
ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน
กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ 
ทางการเงิน 
 

1 1 1 
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติกับ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการ/ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย/
หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน 
 

1 1 

 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าที ่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติกับผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน 
 

   

 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ 
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หล ักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติกับ
ผ ู ้ ใช ้บร ิการ/ผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ เส ี ย /
หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน 

 

ดี    

3 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ความเสี่ยง กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

     ความเสี่ยงการทุจริต
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงาน หรือมีการนำ
เง ินงบประมาณไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

     เจ้าหน้าที่เรียกรับผล 
ประโยชน์ในระหว่างการ
ปฏ ิบ ัต ิงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติกับผู้ใช้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้เสีย/ 

     เจ้าหน้าที่เรียกรับผล 
ประโยชน์ในระหว่างการ
ปฏ ิบ ัต ิ งาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติกับผู้ใช้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้เสีย/ 

     แต่งตั ้งคณะกรรมการ และจัดการการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ช่วยสนับสนุน
และเสนอแนะนโยบายแนวทางการดำเนินงาน 
กำก ับ ด ูแล ต ิดตาม และประเม ินผลการ
ดำเนินงาน พิจารณากรอบงบประมาณ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปฏิบัติงานที่
เกี ่ยวข้อง พร้อมทั้งกลั ่นกรองการปฏิบัติงาน 
และติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
 

องค ์ การบร ิหาร
ส่วนตำบลสระ 

 
 
 
 

(นายสังคม   สืบแสน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

4 


