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                      เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามา
จากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ใน
องค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความ
เส่ียงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ 
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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องคก์ารบริหารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา 
                                               ------------------------------------------- 
              ทีม่าและความสำคญัของการบรหิารความเสีย่ง 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4     
การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ  มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละคร้ังและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  ข้อ 2.7 ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรโดยเช่ือมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของ
องค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่คิด หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วย
ป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเร่ิมตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการ
ประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหาร
ความเสียงเป็นกระบวนการท่ีคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและ
ให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ
องค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
                      1. วตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
                   1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
                   2. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 
                   3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
                   4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด
ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้  
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1. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 256๔       
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. ระบบงานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน      
ซึ่งเป็นงานตามภารกิจหลัก 

3. ประเด็นที่มีความเสี่ยงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ              
พ.ศ.256๔ กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระยะเวลา
ดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิด 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมิน

ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตามหลัก
ภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 

sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เร่ิมออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
หลักการที่ 1  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
หลักการที่ 3  คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม 
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร ( information and communication)
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 



หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน  
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องคป์ระกอบที ่ 5 กจิกรรมการกำกบัตดิตามและประเมนิผล(monitoring Activities) 
หลกัการที ่16   ตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน 
หลักการที ่17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้องคป์ระกอบการควบคมุภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง present&  Function (มีอยู่จริง
และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4. องคป์ระกอบทีท่ำใหเ้กดิการทจุรติ 
องคป์ระกอบหรอืปจัจยัทีน่ำไปสูก่ารทจุรติประกอบดว้ย pressure/Incentive sinvci’dffyo  

หรือแรงกดดนัหรอืแรงจงูใจ opportunity หรอืโอกาส ซึง่เกดิจากชอ่งโหวข่องระบบตา่ง ๆ คณุภาพการ
ควบคมุกำกบัควบคมุภายในขององคก์รมจีดุออ่น และ Rationalization หรอื การหาเหตผุลสนบัสนนุการ
กระทำตามทฤษฏสีามเหลีย่มการทจุรติ (fraud Triangle) 

5. ขอบเขตประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ จะแบง่ความเสีย่งออกเปน็ 3 ดา้น ดงันี ้
5.1 ความเสีย่งการทจุรติทีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณาอนมุตั ิอนญุาต (เฉพาะหนว่ยงานทีม่ี

ภารกจิใหบ้รกิารประชาชนอนมุตัหิรืออนญุาตตามพระราชบญัญตักิารอำนวยความสะดวกในการพจิารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทจุรติในความโปรง่ใสของการใชอ้ำนาจและตำแหนง่หนา้ที ่
5.3 ความเสีย่งการทจุรติในความโปรง่ใสของการใชจ้า่ยงบประมาณและการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรภาครฐั 
 
   
 
 

 การใชจ้า่ยงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากร 
 
6. ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ม ี9 ขัน้ตอน ดงันี ้
                                 1. การระบคุวามเสีย่ง  
                                  2. การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง 
                                  3. เมทรกิสร์ะดบัความเสีย่ง 
                                  4. การประเมนิการควบคมุความเสีย่ง 
                                  5. แผนบรหิารความเสีย่ง 
                                  6. การจดัทำรายงานผลการเฝา้ระวงัความเสีย่ง 
                                  7. จดัทำระบบการบรหิารความเสีย่ง 
                                  8. การจดัทำการรายงานการบรหิารความเสีย่ง 
                                  9. การรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารความเสีย่ง 
 
 

   การพจิารณาอนมุตั ิ  อนญุาต 

   การใชอ้ำนาจและตำแหนง่หนา้ที ่
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                       การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 
              ขัน้ตอนที ่1  การระบคุวามเสีย่ง Risk Identficati 
                    1. ความเสีย่งการทจุรติทีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณา อนญุาต 
                    2. ความเสีย่งความทจุรติในความโปรง่ใสของการใชอ้ำนาจและตำแหนง่หนา้ที่ 
                    3.ความเสีย่งการทจุรติในความโปรง่ใสของการใชจ้า่ยงบประมาณและการบรหิารจดัการ          
                       ทรพัยากรภาครฐั 
                 ขัน้ตอนที ่1 ตารางระบคุวามเสี่ยงการทจุรติ (know factor และ Unknow factor) 
 ตารางระบคุวามเสีย่ง 
              
            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 
  ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

    Unknow factor 
  ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

 การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของหน่วยงานบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

  
/ 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 / 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัว
ตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 / 

การทำงานพิเศษ 
-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรอย่างเต็มท่ีแต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่
อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล

 / 
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                  ขัน้ตอนที ่2   การวเิคราะห์สถานะความเสีย่ง 
         วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
               สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ 
              สถานะสีเหลือง: เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
               สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน 
หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกต ิ
              สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ 
 ตารางการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

                  โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง   สีส้ม สีแดง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของหน่วยงานบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่
กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

/    

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร 

/    

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซือ้จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

/    

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน  

  /  

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   / 

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย  /   
-การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือการ
กำหนด 

 /   

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

/    
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                 ขัน้ตอนที ่3 ระดบัความเสีย่ง 
      ตารางระดบัความเสีย่ง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดบัความ
จำเปน็ 

ของการระวงั 

ระดบั 
ความรนุแรง

ของผลกระทบ 

ค่าความเสีย่ง 
รวมจำเปน็ x รนุแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของหน่วยงาน
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วย
ตนเองแต่กลับมีการิเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
ทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

3 3 9 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

3 3 6 

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไข
ใบสำคัญรับเงิน  

3 3 6 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

3 3 9 

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 9 

-การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่
องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค หรือ
การกำหนด 

2 2 4 

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

3 2 3 
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 ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิการควบคมุการเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำ
การประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะ
แบ่งเป็น  3 ระดับ  คือ 
ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน 
ระดับพอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ 
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ       
    ตารางการประเมนิการควบคมุการเสีย่ง 
 

 
โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ 

 
คุณภาพการ 

จดัการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเสีย่งการทจุรติ 
คา่ความเสีย่ง

ระดบัตำ่ 
ค่าความเสีย่ง

ระดบัปานกลาง 
ค่าความเสีย่ง

ระดบัสูง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-นำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองนอกเหนือจากงานของหน่วยงาน
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผดิชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วย
ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเช้ือเพลิง
และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

    
   พอใช้ 

 
/ 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ที่จัดซื้อจดัจ้างให้พวกพ้องได้เปรยีบ
หรือชนะการประมลู 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 
    พอใช้ 

 
/ 

  

-เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไข
ใบสำคัญรับเงิน  

   พอใช้ /   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนำ้ใจ/เลีย้ง
รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

   พอใช้ /   

-กรรมการทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างมี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

   พอใช้ /   
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 ขัน้ตอนที ่5  แผนบรหิารความเสี่ยง 
 กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่  4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางการบรหิารความเสี่ยงในเชงิเฝา้ระวงัความเสีย่งการทุจรติ 
 

ที ่       รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง 

ซึ่งจะนําไปสู่การเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 
- มีประกาศองคการบริหารสวนตำบลโนนยอ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

2 การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจ 
สวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงานราชการ 

- มีประกาศองคการบริหารสวนตำบลโนนยอ
เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 
คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

- จัดกิจกรรมการฝกอบรมสงเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและกิจกรรม
ใหความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลใหกับผู
บริหาร อบต. สมาชิกสภาอบต. และเจาหนาที่ใน
หนวยงาน 

 
 ขัน้ตอนที ่6   การจดัทำรายงานผลการเฝ้าระวงัความเสีย่ง 
          ตารางการจดัรายงานผลการเฝา้ระวงัความเสีย่ง 

ที ่ มาตรการปอ้งกนัความเสีย่ง 
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

สถานะความเสีย่ง 
เขยีว เหลอืง แดง 

1 จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลโนนยอ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

/ 
/ 

  

๒ จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลโนนยอ
เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

/ 
  

๓ จัดกิจกรรมการฝกอบรมสงเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและกิจกรรมให
ความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลใหกับผู
บริหาร อบต. สมาชิกสภาอบต. และเจาหนาที่ใน
หนวยงาน 

/ 
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                  เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการแระเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้ 
                      สถานะสีเขียว  (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
                                          : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
                      สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                         : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลงกว่าระดับ 3  
                     สถานะสีแดง     (เกินกว่าการยอมรับ) 
                                         : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3  
 
                            ขั้นตอนที่ 7  จดัทำระบบการบรหิารความเสี่ยง 
 ตารางจดัทำระบบความเสีย่ง 
 

โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ มาตรการปอ้งกนัการ
ทุจรติ 

สถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลอืง แดง 

การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ 
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสู่
การเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 

ให้เผ้าระวังอย่างต่อเนื่อง /   

การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ไปใชในภารกิจสวนตัวที่ไม่
เกี่ยวของกับงานราชการ 

ให้เผ้าระวังอย่างต่อเนื่อง /   

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ 
เชน คาลวงเวลา คาเชาบ้าน    
ค่าเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

ให้เผ้าระวังอย่างต่อเนื่อง /   
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ขัน้ตอนที ่8  การจดัทำรายงานการบรหิารความเสีย่ง 
                  ตารางการจดัทำรายงานการบริหารความเสีย่ง 
 

   ที ่  
                       สีเขยีว        สีเหลอืง           สแีดง 
1 การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง 

ซึ่งจะนําไปสู่การเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 
- - 

2 การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจสวน
ตัวที่ไมเ่กี่ยวของกับงานราชการ 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 
คาเชาบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

- - 

 
ขัน้ตอนที ่9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
ตารางแบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่งการทุจรติ 
หนว่ยงาน   องค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

 
       โอกาส/ ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลโนนยอ  
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนําไปสู่การเอ้ือประโยชน
ใหกับคูสัญญา 

 การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจสวนตัวที่ไม่เกี่ยวของกับงาน
ราชการ 

 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง       
คาพาหนะ คาที่พัก 

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 

                 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

            เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

            เริ่มดำเนินการไปบา้ง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

            ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

            เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 ................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 
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แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่งการทุจรติ 
หนว่ยงาน   องค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

             ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔  สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน 
 

 
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256๔ จำนวน 9 มาตรการ ประกอบด้วย 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้มีผู้มสี่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. มาตรการสง่เสริมความโปรง่ใสในการจดัซื้อจัดจ้าง 
5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินจิ 
6. มาตรการการจดัข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ 
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม 
8. เจตจำนงสจุริตในการบริหาร 
9. เจตจำนงสจุริตเพื่อพัฒนาใหม้ีคุณธรรมและความโปร่งใส 

                                 
 

------------------------ 
 


