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ค าน า 

 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และ
เป็นเจตจ านงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี  โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ านวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต
ใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารการจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการ
ป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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๑ 
 

ความหมาย 
   

  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่มีประสิทธิภาพ 
 

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

  ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้น าองค์กรชุมชนมีการทุจริต
การใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือมีการน าเงินงบประมาณไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

  

 



๒ 

 

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 

  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน 
ตามหน้าที่ปกต ิ

 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ าเสมอ 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ      
การด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 
 

    

 

๓. เมทริกส์ระดับความเสียง (Risk level matrix) 
๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมา 
 ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 
 ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
 ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิต ิ
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
ผู้น าองค์กรชุมชน 

๒ ๓ ๖ 

 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ในระหว่ า งการตรวจรั บ งาน 
ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอ ขออนุมัติ โครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

๓  

 

ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ โคร งการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

  X 

 

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
  

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน

องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 



๔ 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติ โครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

พอใช้ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ความเสี่ยง กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ความ 

เสี่ยงการทุจริต 
มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้ าหน้ าที่ ร่ ว มกับ
ผู้ รั บจ้ า งมี การลด
ปริมาณงาน หรือมี
การควบคุ มง าน /
ต ร ว จ รั บ ง า น ไ ม่
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ 

 
 
 
 

ควบคุมงาน ตรวจรับ
งาน หรือตรวจสอบ
เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการพิจารณา 

เ จ้ า ห น้ า ที่ เ รี ย ก รั บ
ผลประโยชน์ ในระหว่าง
ควบคุมงาน การตรวจรับ
งาน ตรวจสอบเอกสาร
หลั กฐ านประกอบการ
พิจารณา  

ประกาศก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ าร่ วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา 

ต.ค. ๖๒ –  
ก.ย. ๖๓ 

ทุกส่วนราชการใน
สังกัด อบจ.สิงห์บุรี 

 
 

                          
 

             (นายสรกฤช  เทียนถาวร) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

                                                วันที่ 9 ตุลาคม  ๒๕๖๓



 


