
 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส านักงานปลัด) 
ที่ นม  ๙๑๔๐๑ / -                        วันที่  ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง   รายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
         และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

สรุปการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ละ

ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยง การทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือก
กระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ จัดเตรียมข้อมูลขั้นตอน
การปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตามข้ันตอนประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ ๑. เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. เลือกกระบวนงานจากงานที่
ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่ 
จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ขั้นตอนที่ ๑ น าขอมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในสวนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงาน

ของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นยอมประกอบ ไปดวย
ขั้นตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนที่ ๑ ใหท าการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองค านึงถงึความเสี่ยงในภาพรวม ของการ
ด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบ ความเสี่ยง 
หรือโอกาสเสี่ยงต ่า แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็ เปนได โดยไมตอง
ค านึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว น าขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงใน
ประเภทของความเสี่ยงซึ่งเปน Known Factor หรือ UnKnown Factor 
 
 
 
 



-๒- 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า
มี โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า 

UnKnown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ขององคการบริหารสวนต าบลโนนเพ็ด  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาที่ 
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ล าดับที่ เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 

Know Factor Unknown Factor 
๑ การให้สินบน ของขวัญ สินน้ าใจ การ

เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์กับคู่สัญญา 

 / 

๒ การน าวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชใน
ภารกิจ สวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงาน
ราชการ 

 / 

๓ การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน 
คาลวงเวลา คาเช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ คาที่พัก 

 / 

ตารางท่ี ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ 
ทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 

-ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดวาจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครือ่งหมาย /  ในช่อง Know Factor - 
-หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาส ให้ใส่
เครื่องหมาย / ในชอง Unknown Factor 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)  
ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง 

ที ่ เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
๑ การให้สินบน ของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ

น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์กับคู่สัญญา 
 /   

๒ การน าวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจ สวนตัวที่
ไมเกี่ยวของกับงานราชการ 

 /   

๓ การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 
คาเช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

  /  



-๓- 
 
ตารางท่ี ๒ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามระดับ 
  -ระดับที่ ๑ หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
 -ระดับที่ ๒ หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 -ระดับที่ ๓ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
 -ระดับที่ ๔ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
ตารางท่ี ๓ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่ เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับต่ า 

ค่าความ
เสี่ยง
ระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 

๑ การให้สินบน ของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์กับ
คูส่ัญญา 

ดี /   

๒ การน าวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจ  
สวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงานราชการ 

ดี /   

๓ การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาล
วงเวลา คาเช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พัก 

ดี /   

ขั้นตอนที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง  
ตารางท่ี ๔ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

๑ การให้สินบน ของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์กับคู่สัญญา 

- มีประกาศองค์การบริหารสว่นตาํบลโนนเพ็ด 

เร่ือง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของก านัล
จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) 

๒ การน าวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจสวนตัวที่ไม
เกี่ยวของกับงานราชการ 

- มีการจดัทาํทะเบียนพสัดใุนระดบักองและระดบั
องค์กร 

๓ การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา  
คาเช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

-สนบัสนนุสง่เสริมให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ
กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน 
-มีการตรวจสอบเอกสารทกุขัน้ตอนจนถึงการ
อนมุตั ิ

 



 


