
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินการ 

เหตุการณ์ความเส่ียง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับของความเส่ียง 
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง

มาก 
สูงสุด 

1 โครงการ อบจ. เย่ียม
เยียนผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

มีการเสนอชื่อที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การคัดเลือกผู้ที่จะ
ได้รับการช่วยเหลือ 
ไม่พิจารณาคุณสมบัติ
อย่างถี่ถว้นหรือ
คัดเลือกพวกพอ้งของ
ตัวเองให้ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

1. ขาดการควบคุม
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่จะ
ได้รับการช่วยเหลือ 
ในพื้นที่ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้
คัดเลือกเห็นแก่
ความรู้จักส่วนตวั 

หลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้
ความช่วยเหลือ
ของส านักงาน
พัฒนาสังคมฯ 

       1. ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้
ได้รับการคัดเลือกกับ
เจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกใน
พื้นที่ 
2. ทบทวนรายชือ่ผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนของผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสท่ี
ตกส ารวจ 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณคันบึง
ทองเลื่อน หมู่ท่ี 11 
ต.บางระจัน
เชื่อมต่อ ต.คอทราย 
อ. ค่ายบางระจัน 

มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนจากผู้รับจ้าง
ในการควบคุมงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมงาน
เรียกรับผลประโยชน์
จากผู้รับจา้ง จนท าให้
งานที่ว่าจา้งไม่ได้
มาตรฐาน 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
ก ากับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 
2.เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทางการเงิน 

มาตรฐานการ
ด าเนินการทาง
วินัยของขา้ราช
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

       1.ผู้บังคับบัญชามีการ
ก ากับ ควบคุม และ
ติดตามการปฏบิัติงาน
อย่างใกล้ชิด 
2.ด าเนินการตรวจสอบ
ในทันทีที่ปากฎพฤติการณ์
หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อ
ไปในทางทุจริต 
3.บังคับใช้มาตรการทาง
วินัยอย่างเด็ดขาด 

1. จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเรียกรับ
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี 
 2. จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ของประชาชนเก่ียวกับ
ความไม่ได้มาตรฐานของ
โครงการ 

3 โครงการตลาด
ประชารัฐท้องถ่ิน   
สุขใจ ส่งเสริมอาชีพ
และการท่องเท่ียว 

การพิจารณา
ผู้ประกอบการค้า
ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการค้า ไม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือ
คัดเลือกพวกพอ้งของ
ตัวเองให้เข้ามา
ค้าขาย 

1. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบ 
การค้า 
2. เจ้าหน้าที่ผู้
คัดเลือกเห็นแก่
ความรู้จักส่วนตวั 
 

หลักเกณฑ์การ
พิจารณา
คัดเลือก
ผู้ประกอบการ
ค้าของ อบจ.
สิงห์บุร ี

       1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ก ากับดแูล การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือก
อย่างใกล้ชิด 
2. ทบทวนรายชือ่ผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการจัดสรรพ้ืนท่ี
ให้กับผู้ค้า 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินการ 

เหตุการณ์ความเส่ียง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับของความเส่ียง 
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง 
สูง

มาก 
สูงสุด 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 11 
จากประตูระบายน้ า  
ต.ประศุก เชื่อมต่อ 
ต.อินทร์บุรี อ าเภอ
อินทร์บุรี 

มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนจากผู้รับจ้าง
ในการควบคุมงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมงาน
เรียกรับผลประโยชน์
จากผู้รับจา้ง จนท าให้
งานที่ว่าจา้งไม่ได้
มาตรฐาน 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
ก ากับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 
2.เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทางการเงิน 

มาตรฐานการ
ด าเนินการทาง
วินัยของขา้ราช
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

       1.ผู้บังคับบัญชามีการ
ก ากับ ควบคุม และ
ติดตามการปฏบิัติงาน
อย่างใกล้ชิด 
2.ด าเนินการตรวจสอบ
ในทันทีที่ปากฎพฤติการณ์
หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อ
ไปในทางทุจริต 
3.บังคับใช้มาตรการทาง
วินัยอย่างเด็ดขาด 
 

1. จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเรียกรับ
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี 
 2. จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ของประชาชนเก่ียวกับ
ความไม่ได้มาตรฐานของ
โครงการ 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย สห.
12008  หมู่ท่ี 2 – 
7 ต.จักรสีห์             
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี   

มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนจากผู้รับจ้าง
ในการควบคุมงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมงาน
เรียกรับผลประโยชน์
จากผู้รับจา้ง จนท าให้
งานที่ว่าจา้งไม่ได้
มาตรฐาน 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
ก ากับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 
2.เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทางการเงิน 

มาตรฐานการ
ด าเนินการทาง
วินัยของขา้ราช
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

       1.ผู้บังคับบัญชามีการ
ก ากับ ควบคุม และ
ติดตามการปฏบิัติงาน
อย่างใกล้ชิด 
2.ด าเนินการตรวจสอบ
ในทันทีที่ปากฎพฤติการณ์
หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อ
ไปในทางทุจริต 
3.บังคับใช้มาตรการทาง
วินัยอย่างเด็ดขาด 
 

1. จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเรียกรับ
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี 
 2. จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ของประชาชนเก่ียวกับ
ความไม่ได้มาตรฐานของ
โครงการ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง......หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สิงห์บุรี…… 
ชื่อผู้รายงาน......นายส าเริง  สขุกาย  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ....... 
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