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คำนำ 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก  ความเส่ียงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริตคือ         
การแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืน  ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ  และเป็นเจตจำนงของทุก
องค์กรท่ีร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  การนำเครื่องมือประเมินความ
เส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจะช่วยให้เกิดหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการ
ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่
คาดคิด  โอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  
ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  โดยใช้การประเมินความเส่ียงการทุจริต
เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน  จึงได้ดำเนินการประเมินความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงขึ้น  
เพื่อให้มีมาตรการ  ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  
ดังนั้นการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน           
ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน        
การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ท้ังนี้  การนำเครื่องมือการ
ประเมินความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า  การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต  หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์ก รอื่น        
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรอื่นท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน     
ความเส่ียงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ   
ซึ่งไมใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ  หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการทำงานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง  และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมี    
การรับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็นลักษณะกำกับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน  เป็นลักษณะ Post-Decision 
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ  การควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee 
of Sponsoring Organizations ๒o1๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่ม
ออกประกาศ  ออกประกาศใช้เมื่อปี   1๙๙๒  สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐13 ประกอบด้วย  ๕ 
องค์ประกอบ  ๑๗  หลักการ  ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่  ๑  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการท่ี  ๑  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการท่ี  ๒  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
  หลักการท่ี  ๓  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  มีอำนาจการส่ังการชัดเจน 
  หลักการท่ี  ๔  องค์กร  จูงใจ  รักษาไว้  และจูงใจพนักงาน 
  หลักการท่ี  ๕  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบที่  ๒  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการท่ี  ๖  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการท่ี  ๗  ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
  หลักการท่ี  ๘  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
  หลักการท่ี  ๙  ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการท่ี  ๑๐  ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  หลักการท่ี  ๑๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
  หลักการท่ี  ๑๒  ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบที่  ๔  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการท่ี  ๑๓  องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการท่ี  ๑๔  มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร  ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
  หลักการท่ี  ๑๕  มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก  ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่  ๕  กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการท่ี  ๑๖  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการท่ี  ๑๗  ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม 
 ท้ังนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัย  ท่ีนำไปสู่การทุจริต  ประอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ  โอกาส  ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม  กำกับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน  และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม
ทฤษฎีสามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 
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๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต  ออกเป็น  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
 ๕.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ๕.๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
 5.๓ ความเสียงการทจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี  ๙  ขั้นตอน  ดังนี ้
 ๑. การระบุความเส่ียง 
 ๒. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
 3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
 ๔ การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 ๕. แผนบริหารความเส่ียง 
 ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 ๗. จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 
 ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 
 9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ก่อนทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ
ในแต่ละประเภทท่ีจะทำการประเมิน  ซึ่งคู่มือนี้ได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว้  ๓ 
ด้าน  ดังนี้  1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชน  อนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
หน้าท่ีและความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จ่ายงบประมาณ  และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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ภาครัฐ  เมื่อคัดเลือกได้แล้วให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต  และจัดเตรียมข้อมูล  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  จากนั้นให้ลงมือทำการตามขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ตัวอย่างในการ
ประเมินความเส่ียง  ในการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาตออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. เตรียมข้อมูล  ขั้นตอน  แนวทาง  หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. งานด้านที่จะพิจารณาอนุมัติ  อนุญาตของทางราชการ 

2. กระบวนงาน  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือร้ือถอน 

1. เลอืกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2. เลอืกกระบวนงาน  จากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3. รายละเอียดของข้ันตอน  แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มีดังนี้ 
ขั้นตอนที่  ๑  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
 ขั้นตอนท่ี  ๑  นำข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน  แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเส่ียงตามขั้นตอนท่ี  ๑  ให้ทำการระบุความเส่ียง  อธิบาย
รายละเอียด  รูปแบบ  พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้อง
คำนึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องท่ีจะทำการประเมินด้วย  เนื่องจากในกระบวนงานการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเส่ียง  หรือโอกาสเส่ียงต่ำ  แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ       
ในการดำเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้  โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเส่ียงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว  นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเส่ียงซึ่งเป็น Known 
Factor หรือ Unknown Factor 

 

Known Factor ความเส่ียงท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง
ท่ีจะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  ปัญหา/
พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง  หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เทคนิคในการค้นหา 
ความเส่ียงการทุจริต 

Risk 
ldentification 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

ถกเถียงหยิบ
ยก ประเด็น 
ท่ีมีโอกาสเกิด 

การ 
สัมภาษณ์ 

การ
ระดม
สมอง 

Work 
shop 

เปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติกับองค์กร

อื่น 

 

Risk 
dentification 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (คร้ังที่  1) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน 

๑. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 
2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ตารางที่  ๑  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

- ✓ 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่
- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย  
การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

- ✓ 

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย 
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า 
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

- ✓ 

 

ตารางที ่ 1  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  เช่น  รูปแบบ  พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
 การทุจริตเทา่นั้น  และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด  ชัดเจน  มากที่สุด 
 - ความเส่ียงท่ีเคยเกิด  หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว  ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง 
 Known Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน  แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
 ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่รู้ ว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown 
 Factor ก็ได้ 
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ขั้นตอนที่  ๒  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ให้นำข้อมูลจากตารางท่ี  ๑  มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเส่ียงการทุจริต  ออกตามรายสีไฟจราจร  เขียว  เหลือง  ส้ม  แดง  โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่อง
สีไฟจราจร 

 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ 
 

สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบ
 ระมัดระวงัในระหว่างปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 

สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 
หลายหน่วยงานภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม 
หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 
 

สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก  คนท่ีไม่รู้จัก  ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สมารถ
กำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ตารางที่  ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

- ✓ - - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

- ✓ - - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

- ✓ - - 

ตารางที่  ๒  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  จากตารางที่  1  นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตาม
 ไฟสีจราจร  
  - สีเขียว  หมายถึง  ความเส่ียงระดับต่ำ 
  - สีเหลือง  หมายถึง  ความเส่ียงระดับปานกลาง 
  - สีส้ม  หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูง 
  - สีแดง  หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูงมาก 
  



 

                          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564           8 
 

ขั้นตอนที่  ๓  เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 
 ขั้นตอนท่ี  ๓  นำโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  จากตารางท่ี  ๒  มาทำการหาค่าความเส่ียงรวม
ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  คูณด้วย  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  โดยมีเกณฑ์ในการ
ใหค่้า  ดังนี้ 
 ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง  มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องทำการป้องกัน
ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ  ๓  หรือ  ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม  หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น  เป็น SHOULD  หมายถึง  มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียง     
การทุจริต  ค่าของ SHOULD คือ  ค่าท่ีอยู่ในระดับ  ๑  เท่านั้น 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล  พันธมิตร  ภาคีเครือข่าย  ค่าอยู่ท่ี  ๒  หรือ  ๓ 

- กิจกรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ  ผลกระทบทางการเงิน  รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี  ๒  หรือ  ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบั ติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี  ๒  หรือ  ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
process หรือกระทบด้านการเรียนรู้  องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี  ๑  หรือ  ๒ 
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ตารางที่  ๓  SCORING  ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง  ๒  มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 

ตารางที่  ๓  นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน  ช่องสีส้ม  และสีแดง  จากตารางที่  ๒  มาหาคา่ความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  คูณ  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางที่  3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น 

ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
 

2 - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 
 

2 - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

2 - 

 
  

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3    2    1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3    2    1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จำเป็น X รุนแรง 

3    2    1 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

2 2 4 

2 
 
 

ความไม่โปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
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ตารางที ่ ๓.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น 
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
 

x   

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย  
การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 
 

x   

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

x   

 
ขั้นตอนที่  ๔  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนท่ี  ๔  ให้นำความเส่ียงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี  ๓  มาทำการประเมินการควบคุม
การทุจริต  ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ  สอดส่อง  เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ  จะแบ่งเป็น  ๓  ระดับ 
ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที  ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร  
ไม่มีผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้  หรืได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพิ่มจากการรายจ่าย  มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 
 

  



 

                          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564           11 
 

ตารางที ่ ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
 

ดี 

ต่ำ (๑) 
 

ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 

ค่อนข้างต่ำ (4) ปานกลาง (๕) ค่อนข้างสูง (๖) 
 

ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 
 

ความไม่โปร่งใส่ในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย 
การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

ดี 

ต่ำ (๑) 
 

ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 

ค่อนข้างต่ำ (4) 
 

ปานกลาง (๕) ค่อนข้างสูง (๖) 

ปานกลาง (7) 
 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง  
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ดี 

ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (2) ปานกลาง (3) 
 

ค่อนข้างต่ำ (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (6) 
 

ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (๙) 
 

 
ตารางที่  ๔  ให้นำค่าความเส่ียงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางท่ี  ๓  มาทำการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
  การทุจริต  โดยการวิเคราะห์ จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียงเรื่องท่ีทำการ
 ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า  ความเส่ียงการทุจริต  มีค่าความเส่ียงอยู่ระดับใด  จะได้
 นำไปบริหาร  จัดการความเส่ียง  ตามความรุนแรงของความเส่ียง 

ขั้นตอนที่  ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี  ๕  ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง           
Risk - Control Matrix Assessment ในตารางท่ี  ๔  ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียง  อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูง
ปานกลาง  มาทำแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมินการ
ควบคุมความเส่ียง  ในตารางท่ี  ๔  ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับ  สูง  ค่อนข้างสูง  ปานกลางเลย  แต่พบว่า
ความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับ  ต่ำ  หรือ  ค่อนข้างต่ำ  ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวัง
ความเส่ียงการทุจริต  หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน  หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงาน
ท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต  นำมาประเมินความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม) 
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ตารางที่  ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
องค์กรบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ 

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด 
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีใน 
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให ้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามลำดับคำขอ 
 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน 
ความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การดำเนินการทาง
วินัย เป็นต้น 
 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ 
ท่ี เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับการรบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน 
 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้
บริการท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
 

ตารางที ่ ๕  พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียง  ท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต  จากตารางท่ี  ๔  ตามลำดับความรุนแรง  
  มาจัดทำ  แผนบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 

ขั้นตอนที่  ๖  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี  ๖  เพื่อติดตามเฝ้าระวัง  เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี  ๕  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก       
เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  โดยการแยกสถานะของ
การเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตต่อไป  ออกเป็น  ๓  สี  ได้แก่  สีเขียว  สีเหลือง  สีแดง 
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ตารางที่  ๖  ตารางจัดทำรายงานผลกาเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน 
และเผยแพร่ใหเ้จ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามลำดับคำขอ 
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมั ติ อนุญาต    
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

 
 

 

✓   

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหางานบุคคล 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและ
จ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความ ดี 
ความชอบ  ก ารแ ต่ ง ต้ั ง โยกย้ าย     
การดำเนินการทางวินัย 

 
 

 

✓   

3 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

 
 

✓   

 
ตารางที่  6  ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี  ๕  ว่าอยู่ใน
 สถานะความเส่ียงระดับใด  เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม  กรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ 

✓  สถานะสีเขียว    :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง  ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
✓  สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง  แต่แก้ไขได้ทันท่วงที  ตามมาตรการ/     

            นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล  ความเส่ียงการทุจริต
            ลดลง  ระดับความรุนแรง < ๓ 

✓ สถานะสีแดง      :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/  
           กิจกรรมเพิ่มขึ้น  แผนใช้ไม่ได้ผล  ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความ  
           รุนแรง > ๓ 
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ขั้นตอนที่  ๗  การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี  ๗  นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต  จากตารางท่ี  ๖  ออกตาม
สถานะ  ๓  สถานะ  ซึ่งในช้ันตอนท่ี  ๗  สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้  จะต้องมี
กิจกรรมหรือมาตรการ  อะไรเพิ่มเติมต่อไป  โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น  ดังนี้ 

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 
ตารางที ่ ๗  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต  เพิ่มเติม 

- - 
 

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต  

(สถานะสเีหลอืง) 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต  เพิ่มเติม 
 

- - 

 

สีแดง 

 

เกินกว่าการยอมรบั 

 

สีเหลือง 

      

สีเขียว 

 

เกินกว่าการยอมรบั 

 

เกินกว่าการยอมรบั 
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๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสเีขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต
ไม่ดำเนินการตามลำดับข้ันตอน 
 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย 
การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 
 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง  
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่  ๘  การจัดทำตารางการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี  ๘  เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม  ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียง
การทุจริตตามขั้นตอนท่ี  ๗  มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง  สีเขียว 
หมายถึง  สถานะความเส่ียงต่ำ  สีเหลือง  หมายถึง  สถานะความเส่ียงปานกลาง  สีแดง  หมายถึง  สถานะ
ความเส่ียงระดับสูงมาก  เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 

ตารางที่  ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 ✓ - - 
2 ✓ - - 
3 ✓ - - 

 

ขั้นตอนที่  ๙  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี  ๙  เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต
หรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต  ตารางท่ี  ๘  ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  ซึ่งห้วงระยะเวลาของ
การรายงานผล  ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน  เช่น  รายงานทุกเดือน  ทุกไตรมาส  ซึ่งแบบรายงานตามตารางท่ี  ๙ 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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ตารางที ่ ๙  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่  1  มกราคม  ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ปีงบประมาณ  ๒๕64 

โอกาส/ความเสี่ยง 
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความ เห็นของการอนุมั ติ   อนุญ าต             
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

 

ความไม่โปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การประเมินความดี  ความชอบ  
การแต่งต้ัง  โยกย้าย  การดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ใหเ้หมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................................... 

ผลการดำเนินงาน 
 

สถานะความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี  ๑) สถานะความเส่ียง  สีเขียว  หมายถึง 
ความเส่ียงระดับต่ำ  แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 


