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อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
องคการบริหารสวนตำบลบึงทวาย  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

 

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลบึงทวาย ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน (สายหนองบัว - หนองจี่เตา) 
บานหนองบัว หมูที่ 5 ตำบลบึงทวาย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร กวาง 5 เมตร ยาว 748 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลกไมนอยกวา 3,740 เมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงใหเรียบรอย งบประมาณจำนวน 
2,395,000 บาท เปนโครงการทีม่ีงบประมาณสูงสุด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  และโครงการอาหารกลางวัน
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณจำนวน 1,705,200 บาท มีงบประมาณสูงสุดรองลงมา จึงได
ประเมนิความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น 

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มีดังน้ี 
 ขั้นที่ ๑  หากิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต  เปนการหาสาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการ
ตรวจสอบของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

ขั้นที่ ๒  การหาเหตุการณความเสี่ยงการทุจริต  เปนการหาเหตุการณจากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยง
ตอการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ เหตุการณใน ๑ กิจกรรม 

ขั้นที่ ๓ การวิเคราะหระดับความเสี่ยงการทุจริต  แยกสถานะออกตามสัญญาณไฟจราจร  ดังนี้ 
 ๑) สีเขียว  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ 
 ๒) สีเหลือง  คือ  ความเสี่ยงการทจุริตระดับปานกลาง  และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง

ในการปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได 
 ๓) สีสม  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง  เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน  หลาย

หนวยงานภายในองคกร  มีหลายขั้นตอน  จนยากตอการควบคุม  หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตาม
หนาที่ปกติ 

 ๔) สีแดง  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงมาก  เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก  
คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน  ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรอือยางสม่ำเสมอ 

ขั้นที่ ๔ การหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  หาแนวทาง/กิจกรรมที่สามารถขจัดความ
เสี่ยงการทุจริตออกไปใหหมด 

 

 

รูปภาพแผนผังข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



-๒- 
 

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

ลำดับท่ี 
กิจกรรมท่ีอาจเกิดความเส่ียง  

การทุจริต 

เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวม 

ระดับความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการจัดการความเสียงการทุจริต หมายเหตุ 

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน (สายหนองบัว 
- หนองจี่เตา) บานหนองบัว หมูที่ 5 
ตำบลบ ึงทวาย อำเภอเต  างอย 
จังหวัดสกลนคร กวาง 5 เมตร ยาว 
748 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื ้นที่คอนกรีตเสริมเหลกไมนอย
กวา 3,740 เมตร พรอมปรับเกลี่ย
แต งให  เร ี ยบร อย งบประมาณ
จำนวน 2,395,000 บาท 

การจัดทำรูปแบบรายงานงานกอสราง การ
กำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการจัดซื้อ
จ ัดจ  างและการเผยแพร ประชาส ัมพ ันธ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

สีสม 

แตงต้ังผูทำหนาที่กรรมการตางๆ อยางเหมาะสม
และมีความรูดานชางรวมเปนคณะกรรมการดาน
ตางๆ การประชุมคณะกรรมการตางๆ กรรมการ
ควรเขาร วมใหครบองคประชุมทุกครั ้ง และ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางควรมี
รายละเอียดครบถวนทุกขั้นตอน 

 

๒ โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
ศ ู นย พ ัฒนา เด ็ ก เล ็กในส ั ง กั ด 
งบประมาณจำนวน 1,705,200 
บาท 

การประกอบอาหารในปริมาณ คุณภาพและ
สุขอนามัยที่ไมเหมาะสม ซึ ่งอาจเสี่ยงตอการ
ไดรับสารอาหารของเด็กเล็กซึ ่งอาจมีผลตอ
พัฒนาการตามวยัของเด็กเล็ก 
 

สีเหลือง 

กำชับเจาหนาท่ีใหออกตรวจสอบอาหารกลางวัน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประจำ ผูประกอบการ
ควรเปนผูที่อยูใกลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใหมี
ผูนำชุมชนรวมทำหนาที่ตรวจรับอาหารกลางวัน 
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๓. สรุปผลการประเมิน 
     สำหรับการประเมินจากการตรวจสอบจากภายในหนวยงาน  มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  มี 2 เรื่อง ดังนี้ 

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน (สายหนองบัว - หนองจี่เตา) บานหนองบัว หมูที่ 5 
ตำบลบึงทวาย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร กวาง 5 เมตร ยาว 748 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหลกไมนอยกวา 3,740 เมตร พรอมปรับเกลี ่ยแตงใหเร ียบรอย งบประมาณจำนวน 
2,395,000 บาท 

ระดับความเสี่ยง  สีสม เปนความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง  เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน  หลาย
หนวยงานภายในองคกร  มีหลายขั้นตอน  จนยากตอการควบคุม  หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ   

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง แตงตั้งผู ทำหนาที่กรรมการตางๆ อยาง
เหมาะสมและมีความรูดานชางรวมเปนคณะกรรมการดานตางๆ การประชุมคณะกรรมการตางๆ กรรมการควรเขารวม
ใหครบองคประชุมทุกครั้ง และประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางควรมีรายละเอียดครบถวนทุกขั้นตอน 

2) โครงการอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  ระดับความเสี ่ยง  สีเหลือง  เปนความเสี ่ยงการทุจริตระดับปานกลาง  และสามารถใชความรอบคอบ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได 

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี ่ยง กำชับเจาหนาที่ใหออกตรวจสอบอาหาร
กลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประจำ ผูประกอบการควรเปนผูที่อยูใกลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใหมีผูนำชุมชนรวม
ทำหนาที่ตรวจรับอาหารกลางวัน 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
         อบต.บึงทวาย 

โทรศพัท/โทรสาร ๐ ๔๒97 3288 


