
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ที ่   ชร ๘๑๒๐๑ /                                  วันที ่       ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

เรื่อง    การประเมินความเสี่ยการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

เรียน   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 

          ตามท่ี องค์การบริหารส่วน ต าบลศรีดอนไชย  จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (lntegrty and Transpsparency Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๖๓ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม 
เป็นส าคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น 
   

                            เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrty 
and Transpsparency Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ บนเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วน ต าบลศรีดอนไชย และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสั งกัด
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ 

                                           ลงชื่อ 

(นายธนัสส์  ปกครองบ้าน) 

หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 

 ลงชื่อ      
                                                                            (นายสมบรูณ์  มาลารัตน์) 

                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 

                                                

         ลงชื่อ      
                                                                            (นายรณชัย  ปาลี) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrty and Transpsparency 
Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่ 
๒) การใช้งบประมาณ 
๓)การใช้อ านาจ 
๔)การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๕)การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๖)คุณภาพการด าเนินงาน 
๗)ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๘)การปรับปรุงระบบการท างาน 
๙)การเปิดเผยข้อมูล 
๑๐)การป้องกันการทุจริต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ถูกก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนนิการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
๑. การระบุความเสี่ยง 
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

 การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2544 
   -ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังไม่
ครบทุกกระบวนงาน  เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

  

  
 การปฏิบัติตาม พรบ.อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน พ.ศ.2561  
  -การจัดท าคู่มือเพ่ือบริการประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน  
และเป็นเครื่องมือในการท างานของพนักงานส่วนต าบล 

  

  
 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  หรือสินบน 
 -การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร   

  

 ระบบพวกพ้อง 
  -การสมยอมราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับจ้าง 
  -การจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลที่มีความคุ้นเคยกัน  

  

  
หมายเหตุ : Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 

: Unknown Factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์    
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 



 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
สถานะสีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ
ควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน 
จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้
ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

  การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
2544 
   -ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารยังไม่ครบทุกกระบวนงาน  เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ   

  

    

  การปฏิบัติตาม พรบ.อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน พ.ศ.2561  
  -การจัดท าคู่มือเพ่ือบริการประชาชนยังไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน  และเป็นเครื่องมือในการท างานของ
พนักงานส่วนต าบล   

  

    

  การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  หรือสินบน 
 -การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

  

      

 ระบบพวกพ้อง 
  -การสมยอมราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับจ้าง 
  -การจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลที่มีความคุ้นเคยกัน  

  

      

 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์  
ดังนี้ 
๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ 
 
 
 



 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

MUST SHOULD 
  ระบบพวกพ้อง 
  -การสมยอมราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับจ้าง 
  -การจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลที่มีความคุ้นเคยกัน    1 

 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่
๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน lnternal process หรือกระทบด้านการ
เรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับของความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
   การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2544 
   -ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังไม่ครบทุก
กระบวนงาน  เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2 

  
   

 
สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวมความ
จ าเป็น Xความรุนแรง 

    การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. 2544 
   -ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครบทุกกระบวนงาน  เพื่อให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  1 2 2 

 
 
 
 
 



 
 

Risk Matrix 
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

๑ ๒ ๓ 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

๓       
๒       
๑       

 
  ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน+แผนบริหารความเสี่ยง 
  ระดับสูง  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน+แผนบริหารความเสี่ยง 
  ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
  ระดับต่ า ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
  ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 

 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับ
ได้ มีความเข้าใจ 
   อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง 

     การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2544 
   -ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังไม่ครบ
ทุกกระบวนงาน  เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พอใช้ 

  

    

 
๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชยจึงได้ก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗ มาตรการ ได้แก่ 
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 



๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


