
การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

คําอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมหรือ

การรับสินบน 
 
*ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีรุ่นแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีไ่มรุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตกุารณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตวัเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตวัเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 
 

1 1 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

การจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 
 
 
 

1 1 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 



ลําดับ
ท่ี 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชจายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 

  



การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

คําอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมหรือ

การรับสินบน 
 
*ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีรุ่นแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีไ่มรุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การขอ
อนุญาต
กอสรางและ
ดัดแปลง
อาคารตางๆ 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

การขอ
อนุญาต
กอสรางและ
ดัดแปลง
อาคารตางๆ 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 



 
ลําดับ

ท่ี 
ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ

ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชจายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การขอ
อนุญาต
กอสรางและ
ดัดแปลง
อาคารตางๆ 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 

12 มีนาคม 2563 
 
 



การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

คําอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมหรือ

การรับสินบน 
 
*ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีรุ่นแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีไ่มรุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การจัดทํา
หลักสูตรงาน
มาตรฐาน
การศึกษาฯ 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

การจัดทํา
หลักสูตรงาน
มาตรฐาน
การศึกษาฯ 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชจายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การจัดทํา
หลักสูตรงาน
มาตรฐาน
การศึกษาฯ 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1  ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 

 
 

12 มีนาคม 2563 
 

 



การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

คําอธิบาย 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมหรือ

การรับสินบน 
 
*ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ  
 

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีรุ่นแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับทีไ่มรุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2564) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การเผยแพร
ขอมูล
ขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

การเผยแพร
ขอมูล
ขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 
 



 
ลําดับ

ท่ี 
ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน เหตุการณ

ความเสี่ยง
การทุจริต 
(อธิบาย

เหตุการณ
ความเสี่ยง
การทุจริต,
การขัดกัน
ระหวาง

ผลประโยชน
สวนตนกับ

ผลประโยชน
สวนรวม,การ
รับสินบน) 

เหตูการณน้ี
เคยเกิด

มาแลวหรือ
ยัง 

(ใหทํา
เคร่ืองหมาย 

/ ใน O) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

ในการปองกันความเสี่ยง 
(ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.

2564) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

*ระดับความ
จําเปนของ
การเฝาระวัง 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก 
ตัวเลข 1  
หรือ 2  
หรือ 3) 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชจายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การเผยแพร
ขอมูล
ขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง 

 O เคยเกิดขึ้น
แลว 
/ ยังไมเคย
เกิดขึ้น 

1 1 ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย.65 

 

 
 
 

12 มีนาคม 2563 
12 มีนาคม 2653 

 


