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  เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุท่ี
ค้นหาต้นตอต่างๆ ท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ปัญหาท่ียั่งยืนซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตน านง ขององค์กรท่ีร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

  การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับ
หนึ่ง ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะ
ประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่า องค์กรท่ีไม่มี
การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริต จึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557เรื่อง 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ได้ด าเนินการประเมินความเส่ียงในองค์กรขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง ของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึงเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้นการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตการออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเปน็การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้การน าเครื่องมือการประเมินความ
เส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกัน ในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดหรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริต ท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรอื่น ท่ีไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง ของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

  การบริหารจัดการความเส่ียง เป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้า จากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะก ากับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013)  ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออก
ประกาศ ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ              
17 หลักการ  ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการส่ังการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบท่ี 2  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัย ท่ีน าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

  5.1  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
                     5.2  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
           ๕.๓  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๙ ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ๑. การระบุความเส่ียง 
 ๒. การวิเคราะห์สุถานะความเส่ียง 
 ๓. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
 ๔. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 ๕. แผนบริหารความเส่ียง 
 ๖. การจัดท ารายงสานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 ๗. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียว 

๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ขั้นเตรียม : ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจใน
แต่ละประเภทท่ีจะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือการนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว้ ๕  
ด้าน  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการ
ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี การจัดซื้อจัด
จ้างในหน่วยงาน  การใช้รถยนต์ส่วนการกลางของทางราชการ  และการจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีรับเงินสด 
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(ตัวอย่าง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
  ขั้นตอนท่ี 1 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั่นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเส่ียงตามข้ันตอนท่ี 1 ให้ท าการระบุความเส่ียงอธิบายรายละเอียด 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเส่ียง
ในภาพรวม ของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
อาจไม่พบความเสียง หรือโอกาสเส่ียงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเส่ียง การทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสียงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 Known Factor  ความเส่ียงท้ังปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
    มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการณ์ล่วงหน้าในอนาคต 

ปัญหา/พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้
เสมอ) 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คร้ังที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 

๑. เลือกงานด้านท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 

๓. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๑. งานด้านท่ีจะพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 



-๔- 
เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  Work shop  การระดมสมอง 
๒.  Risk dentification  การออกแบบสอบถาม  ถกเถียงหยิบยก ประเด็นท่ีมีโอกาสเกิด 
๓.  Risk identification  การสัมภาษณ์ เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอื่น 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑) 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor  และ Unknown Factor) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor         
เคยเกิดขึน้แล้ว 

Unknown Factor      
ยังไม่เคยเกิดขึน้ 

๑ ความเส่ียงการทุจรติท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

- √ 

๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าท่ี 
- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความ
ดี ความชอบการ 

- √ 

๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
- การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน 

- √ 

๔ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
- การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ 

- √ 

๕ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีเงินสด 

- √ 

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด 

- ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Know Factor    
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้

เครื่องหมายในช่อง  Unknown Factor 
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่รู้ว่าเป็นประเภท Know Factor  หรือ Unknown Factor ก็ได้                  
 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  ให้น าข้อมูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟ
จราจร 
 
 



-๕- 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานะสีเขียว  :  ความเส่ียงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง  :  ความเส่ียงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม  :  ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 
  สถานะสีแดง  :  ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ี
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ

อนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
- √ - - 

2 ความไม่โปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดี ความชอบ  

- √ - - 

3 การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน - √ - - 
๔ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ - √ - - 
๕ การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีเงินสด - √ - - 

 
ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต 
 ตามไฟสีจราจร      สีเขียว    หมายถึง  ความเส่ียงระดับต่ า 
        สีเหลือง  หมายถึง  ความเส่ียงระดับปานกลาง 
        สีส้ม      หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูง 
        สีแดง     หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูงมาก 
ขั้นตอนท่ี ๓  เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk Level matrix) 
 ขั้นตอนท่ี ๓ น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๒ มาทากรหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จาก
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
 ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  -  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกัน
ไม่ด าเนินการไม่ได้ค่าของ MUST  คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
  -  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง  มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือค่าอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
 
 



-๖- 
 ๓.๒ ระดับความรุ่นแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้เกี่ยวข้องกบั ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร  ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด  
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

๓  ๒  ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

๓  ๒  ๑ 

ค่าความเส่ียงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต        
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

๒ ๒ ๔ 

๒ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ 

๒ ๒ ๔ 

๓ การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานราชการ ๒ ๒ ๔ 
๔ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการ ๒ ๒ ๔ 
๕ การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีเงินสด ๒ ๒ ๔ 
 

ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก   

MUDT 
กิจกรรมหรือขั้นตอน 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการ ตามล าดับ  
ค าขอ 

2 - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ  

2 - 

3 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ 2 - 
๔ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการ 2 - 
๕ การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีเงินสด 2 - 

 



-๗- 
ตารางที่ 3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต       
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

x   

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดี ความชอบ  

x   

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ x   
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการ x   
การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีเงินสด x   
 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจาการประเมินการควบคุมความเส่ียงสูงสุด
จากการประเมินการควบคุมความเส่ียง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางท่ี 4 ท่ีอยู่ในช่องค่าความ
เส่ียง อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลาง มาท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณี
หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเส่ียง ในตารางท่ี 4 ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลางเลย แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ าหรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความ
เส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน
หรือการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เพิ่มเติม)  

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามล าดับค าขอ 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ  

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 



-๘- 
 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๓ การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐต้องวางตัว

เป็นกลาง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตส านึก 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดถือ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด และ
ผู้บังคับบัญชาควบคุมก ากับดูแล  
ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตน
ในแนวทางปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

๔ การใช้รถรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และ
ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบรายงาน
การใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายค่า
เช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุงโดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรองและ
ด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

๕ การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีเงินสด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารเพื่อป้องกันปัญหารับ
เบ้ียแทนกัน 

 

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียง ท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 4 ตามล าดับความรุนแรงมา
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยีนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธาภาพมาน้อยเพียงใด  โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการ
ทุจริตต่อไป  ออกเป็น ๓ ปี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 
 
 



-๙- 
ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
๑ -จัดคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน

การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

√   

๒ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ 

√   

๓ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐต้องวางตัว
เป็นกลาง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตส านึก 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดถือ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด และ
ผู้บังคับบัญชาควบคุมก ากับดูแล  
ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตน
ในแนวทางปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

ความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง  และ
วางตัวเป็นกลาง 

√   

๔ จัดการท าทะเบียนการใช้รถยนต์
ส่วนกลางของทางราชการให้ถูกต้อง  
ลงระยะทางของเส้นทางการใช้ และมี
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

การใช้รถยนต์ราชการไปกิจธุระ
ส่วนตัว หรืออย่างอื่นท่ีไม่ใช่งาน
ส่วนรวม 

√   

๕ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยผ่านบัญชีเงิน
ฝากธนาคารเพื่อป้องกันปัญหารับเบี้ย
แทนกัน 

ลดปัญหาการรับเบี้ยไม่ถึงมือผู้สูงอายุ √   

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจรติตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี ๕ ว่าอยู่ใน
สถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ 
 √  สถานะสีเขียว  : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
 √  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่ต้องแก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓ 
 



-๑๐- 
 

 √  สถานะสีแดง :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง มากกว่า ๓ 
 สีแดง                      เกินกว่าการยอมรับ 
 
 สีเหลือง                   เกินกว่าการยอมรับ 
 
 สีเขียว                     เกินกว่าการยอมรับ 

 
ขั้นตอนที่ 7 การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 
3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือ 
มาตรการ อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 
  7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
  7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
  7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 ๗.๑ (สถานะสีแดง Red)  เกินกว่าการยอมรับ  ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
 

- - 
  

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ย่อมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเส่ียงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
- - 

 

 ๗.๓  (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเส่ียงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
ความเห็นเพิ่มเติม 

 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีรับเงินสด ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 
 



-๑๑- 
 

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท าตารางการบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี ๘ เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียง
การทุจริตตามข้ันตอนท่ี ๗   มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง 
สถานะความเส่ียงต่ า  สีเหลือง หมายถึง  สถานะความเส่ียงปานกลาง สีแดง หมายถึง สถานะความเส่ียงระดับสูง
มากเพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม  และประเมินผล 
  ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว  เหลือง  แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑ √ - - 
๒ √ - - 
๓ √ - - 
๔ √ - - 
๕ √ - - 

 

ขั้นตอนที่ ๙  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี ๙  เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการ
ทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี ๘ ต่อ
ผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล  ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน                  
ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในรายงานตามตารางท่ี ๙ และตารางท่ี ๑๐  สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน 
 ตารางที่ ๙  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๔ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นขออนุมัติ อนุญาตไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน 
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ 
การรับเบี้ยยังชีพกรณีรับเงินสด 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

        ยังไม่ได้ด าเนินการ 
   √   เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
        เร่ิมด าเนินการได้บ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
        ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
        เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................. 

ผลการด าเนินงาน สถานะความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ สถานะความเส่ียง สีเขียว  หมายถึง 
ความเส่ียงระดับต่ า  แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์   
ท่ี  บร  ๗๓๙๐๑/                                        วันที่       มกราคม  ๒๕๖4 

เร่ือง  รายงานประเมินความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 

 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

  ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2561 -2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบั ติหน้าท่ีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 

                   ดังนั้น งานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง จึงได้ด าเนินการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
ขอรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามการประเมินความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนดินแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ท่ีแนบมาพร้อมนี้  
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                (นางสาวศุภาวีร์ ฉิมกูล) 

    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน 
   หัวหน้าส านักปลัด     

     
ความเห็นปลัด อบต.      ความเห็นนายก อบต.  

…………………………………..………..     ………………………………………………… 
 
(ลงช่ือ)        (ลงช่ือ) 
           (นายมนตรี  สิงห์ทอง)              (นายแสวง  สีหามาตย์) 
   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง                        
 
 



 
 
 
 
 
 


