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คํานํา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ที่ 
ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การ แก้ปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจํานงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  

การนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้
ว่าการดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนํา
เคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทใน การขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเป็นเคร่ืองมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงได้
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือ แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ เสียหายขึ้นก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 

ปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ 
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้ 
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น 
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ 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 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 กําหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (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 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน  
 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริงและนําไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล  

 
4. องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต 

 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ 
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุม 
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 

Opportunity 
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้ 
1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ก่อนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ
ในแต่ละประเภทที่จะทําการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้จําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จา่ยงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
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ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยเมื่อคัดเลือกได้แล้ว
ให้ทําการเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ
จัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นลงมือทําตาม
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เลือกงานด้านท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2.เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3.เตรียมข้อมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ขั้นตอนที่ 1 นําข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอนแนวทางหรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อมในการระบุความเสี่ยงตามขั้น ตอนที่ 1 ให้ทําการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคํานึงถึงความเสี่ยง
ในภาพรวมของการดําเนินงานเร่ืองที่จะทําการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แต่อาจจะพบว่ามีความเสี่ยงในเร่ืองนั้น ๆ ในการดําเนินงานที่ไม่ได้อยู่
ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
นําข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Know Factor หรือ Unknow Factor 
 
Know Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/ พฤติกรรมทีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติมีตํานานอยู่แล้ว 

Unknow Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีต้นไปก่อนไข้เสมอ) 

 
 
 เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทจุริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

� 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
� 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 

� 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 
ที่ 

 
โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 
(เคยเกิดขึ้น
แล้ว) 

Unknown 
Factor 

(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 

อนุญาต 
 - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 

- � 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและ
ตําแหน่งหน้าที่ 

- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดึความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการ
ทางวินัย เป็นต้น 
 

- � 

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

- เบิกงานราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
 

- � 

 
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่นรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง

การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด 
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ําสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เคร่ืองหมายในช่อง Know Factor  
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- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มปีระวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 

ให้ใส่เคร่ืองหมายในช่อง Unknow Factor 

- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่รู้ว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknow Factor ก็ได้ 

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ให้นําข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสไีฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขยีว : ความเสี่ยงระดับต่ํา  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่

รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ําเสมอ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม  แดง 
1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

�    

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดี
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

�    

3 การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  

�    

 

ตารางที่ 2 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามสีไฟจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ํา 

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
- สีสม้ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ขั้นตอนที่ 3 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 2 มากําหนดหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก
ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทําการป้องกันไม่
ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจําเป็นต่ําในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
ที่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จําเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

ระดับความ
จําเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

 
ค่าความเสี่ยงรวม 
จําเป็น x รุนแรง 

3 2 1 3 2 1 
1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบ

และเสนอความเห็นของการอนุมัติ  
อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

 2   2  4 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่นการประเมินความดีความชอบการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย 
เป็นต้น 

 2   2  4 

3 การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  

 2   2  4 



9 
 

ตารางที่ 3 นําข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสีย่งรวม 
(ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระดับ คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวังขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUDT 
กิจกรรมหรือขั้นตอน 

1 การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาตตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนมุัต ิอนุญาต ไม่
ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

2 - 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการ
ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย 
การดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 
 

2 - 

3 การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั  
 

2 - 

 
 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบและเสนอความเห็นของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

 x  

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดี
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 

 x  

การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลีย้ง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
 

 x  

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับที่ 3 : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ หน่วยงานกํากับดูแล/ พันธมิตร/ เครือข่าย/ ทาง
การเงินในระดบัรุนแรง 
ระดับที่ 2 : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ หน่วยงานกํากับดูแล/ พันธมิตร/ เครือข่าย/ ทาง
การเงินในระดบัไม่รุนแรง 
ระดับที่ 1 : มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/ การเรียนรู้/ องค์ความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ขั้นตอนที่ 4 ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมิน การควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันที ทุกคร้ังที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถงึผู้ใชบ้ริการ/ผูรั้บมอบผลงาน องค์กรไม่มผีลเสีย
ทางการเงิน ไม่มรีายจ่ายเพิ่ม  

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางคร้ังยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

 
ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 

ความเสี่ยง 
ระดับต่ํา 

ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการ
ตามลําดับคําขอ 
 

ดี ตํ่า (1) ค่อนข้างตํ่า (2) ปานกลาง (3) 
ค่อยข้างต่ํา (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (6) 
ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9) 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการ
ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย 
การดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 
 

 

ดี ตํ่า (1) ค่อนข้างตํ่า (2) ปานกลาง (3) 
ค่อยข้างต่ํา (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (6) 
ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9) 

การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั  
 

ดี ตํ่า (1) ค่อนข้างตํ่า (2) ปานกลาง (3) 
ค่อยข้างต่ํา (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (6) 
ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9) 

ตารางที่ 4 ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเร่ืองที่ทําการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยูระดับใด จะได้นําไปบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่  5 ให้ เลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง                
Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องคาความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง      
ปานกลาง มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทําการประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนข้างสูง ปานกลาง เลยแต่พบว่าความ
เสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ํา หรือ ค่อนข้างต่ํา ให้ทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดําเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) 

 
ตารางที่ 5 ตารางบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปีงบประมาณ 2565 

ที่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตราการป้องกันการทุจริต 
1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบ

และ เสนอความ เห็นของการอนุมั ติ  
อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้ รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
-กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเร่ืองตามลําดับคําขอ 
 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
การประเมินความดีความชอบการแตง่ตั้ง 
โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสอืสัง่การ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน 

 
3 การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่า

เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก  
 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสอืสัง่การ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน 

 

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทจุริต จากตารางที่ 4 ตามลําดับความรุนแรง 
มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพือ่ปองกันการทจุริตต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 
ตารางที่ 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังข้ันตอน
การปฏิบั ติงานให้ละเ อียด ชัดเจน และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
-กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเร่ือง
ตามลําดับคําขอ 
 

การ พิ จารณาตรวจ สอบ และ เสน อ
ความเห็นของการอนุ มัติ  อนุญาตไม่
ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

�   

2 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความ รู้ เ ก่ี ยว กับ
ระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เ ก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนท้อง ถ่ินและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่นการประเมินความดีความชอบการ
แต่งต้ัง โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย 
เป็นต้น 

 

�   

3 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความ รู้ เ ก่ี ยว กับ
ระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เ ก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนท้อง ถ่ินและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  
 

�   

ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝา้ระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะ 
ความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทํากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
�สถานะสเีขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ตอ้งทํากจิกรรมเพิ่ม 
�สถานะสเีหลือง : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในขายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 

โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดบัความรุนแรง < 3 
�สถานะสีแดง : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในขายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ /นโยบาย /โครงการ /กิจกรรม 

เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดบัความรุนแรง > 3 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 7 นําผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ 
ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้อง มีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร
เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกจิกรรมเพิ่มเตมิ 
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิม่เติม (สถานะสีเหลอืง Yellow) 
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 

ตารางที่ 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
 

- - 
 

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกินขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
 

- - 
 

7.2 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนมุัติ อนุญาตไม่ดําเนินการ
ตามลําดับคําขอ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 
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ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
การประเมินความดีความชอบการแตง่ตั้ง 
โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั  
 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทํารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามขั้น ตอนที่ ๗ มี สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียวหมายถึง ความเสี่ยง
ระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

 
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 เขียว  เหลือง แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนญุาตไม่
ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 

  

2 ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่นการประเมินความดี
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 
 
 

  

3 การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห่วงระยะเวลาของการ    
รายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ 9 สามารถ
ปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ปีงบประมาณ 2565 
 

โอกาส/ ความเสี่ยง การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่
ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดีความชอบการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 
 
การเบิกราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  
 

สถานะของการดาํเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

� ยังไม่ได้ดําเนินการ 
� เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

� เร่ิมดําเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

� ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 

� เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………… 
 

ผลการดําเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลดา่นขุนทด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สถานะความเสี่ยง สเีขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ํา 
แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างตอ่เนื่อง 

- มีการเน้นย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงานเป็นประจําทุก
เดือน 

 



 

ภาคผนวก 






