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ค าน า 
                      เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทำงลบ ซึ่งปัญหำมำจำกสำเหตุต่ำง ๆ  
กำรป้องกันกำรทุจริต คือกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบพนักงำนและผู้บริหำรทุกคน 
และเป็นเจตจ ำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำลกำรน ำเครื่องมือ
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กร   
จะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด โอกำสที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอื่น หรือหำกเกิด
ควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ       
ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 
                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำนภำครัฐให้บริหำรงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง   
ในกำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำล เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตภำครัฐ ตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 
ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ก ำหนดให้ทุกส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนของรัฐมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำค
ส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง     
ในองค์กรขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนมีมำตรกำร ระบบหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต ซึ่งเป็นมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น    
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต กำรออกแบบและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรกำรควบคุมภำยใน ที่เหมำะสม  
จะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้แก่บุคลำกรของ
องค์กรถือเป็นกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ กำรน ำเครื่องมือประเมิน ควำมเสี่ยงมำใช้ในองค์กรจะช่วย
ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำ กำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มี กำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับกำรทุจริตที่ ไม่
คำดคิดโอกำสที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำ
องค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 
 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
                     1. เพ่ือลดโอกำสและผลกระทบที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนที่อำจจะเกิดขึ้นใน 
อนำคตให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้และสำมำรถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ 

                  2. เพ่ือก ำหนดมำตรกำร กิจกรรมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและมีกำรติดตำมประเมินอย่ำงต่อเนื่อง 
                  3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรงำนขององค์กรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในกำรบรรลุ 

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
                  4. เพ่ือให้บุคลำกรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง สำมำรถ   

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเป็นระบบในทิศทำงเดียวกัน 
 วัตถุประสงค์หลักของกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม เพ่ือให้
องค์กร มีมำตรกำรระบบหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต    
ซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นกำรท ำงำนในลักษณะที่ทุกภำระกำรท ำงำนต้องประเมินควำมเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตำมหลักภำระงำนปกติ ของ 
กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงล่วงหน้ำจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบปกติที่มีกำรรับรู้และ
ยอมรับจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนกำรตรวจสอบภำยในจะเป็นลักษณะก ำกับติดตำม    
ควำมเสี่ยงเป็นกำรสอบทวน  post-decision  

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                 กรอบตำมหลักของ กำรควบคุมภำยในองค์กร ตำมมำตรฐำน coso 2013 (committee of  

sponsoring organizations 2013) ซึ่งมำตรฐำน coso เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับมำตั้งแต่เริ่มออกประกำศใช้
เมื่อปี 1992 ส ำหรับมำตรฐำน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร ดังนี้ 
                องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
                      หลักกำรที่ 1  องค์กรยึดหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
                      หลักกำรที่ 2 คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแล 
                      หลักกำรที่ 3  คระกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรสั่งกำรชัดเจน 
                      หลักกำรที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษำไว้ และจูงใจพนักงำน 
                      หลักกำรที่ 5  องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม     
อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 



-2- 
 

                องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                       หลักกำรที่ 6  ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน 
                       หลักกำรที่ 7 ระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอย่ำงคลอบคลุม 
                       หลักกำรที่ 8 พิจำณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต 
                       หลักกำรที่ 9 ระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
                องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
                        หลักกำรที่ 10 ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                        หลักกำรที่ 11 พัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรควบคุม 
                        หลักกำรที่ 12 ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้ 
                องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
                       หลักกำรที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ  
                       หลักกำรที่ 14 มีกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินต่อไปได้ 
                       หลักกำรที่ 15 มีกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก ในประเด็นที่อำจกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

                  องค์ประกอบที่  5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
                        หลักกำรที่ 16   ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
                        หลักกำรที่ 17   ประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำและเหมำะสม  

                       ทั้งนี้องค์ประกอบกำรควบคุมภำยในแต่ละองค์ประกอบและหลักกำรจะต้อง present& Function 
(มีอยู่จริงและน ำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท ำงำนอย่ำงสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท ำให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล 
ส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงฉบับนี้ จะเน้นมำตรฐำนมำตรฐำน coso องค์ประกอบที่ 2 หลักกำรที่ 8 พิจำณำโอกำส
ที่จะเกิดกำรทุจริต เป็นหลัก 
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

1) Corrective : แก้ไขปัญหำที่เคยรีบรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท ำอย่ำงไรไม่ให้เกิดข้ึนซ้ ำอีก 
2) Detective : เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยง ท ำอย่ำงไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 

ตั้งข้อบ่งชี้บำงเรื่องที่น่ำสงสัยท ำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแสแก่ผู้บริหำร 
3) Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำควำมผิด ในส่วนที่

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำอีก (Known Factor) 
ทั้งที่ รู้ว่ำท ำไปมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิด
ช่องว่ำงให้กำรทุจริต เข้ำมำอีก 

4) Forecasting : กำรพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจเกิดและป้องกันป้องปรำมล่วงหน้ำในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำ ใน
อนำคต (Unknown Factor)     

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตประกอบด้วย  pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ opportunity หรือโอกำส ซึ่งเกิดจำกช่องโหว่ของระบบต่ำง ๆ คุณภำพกำรควบคุมก ำกับควบคุมภำยในของ
องค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ กำรหำเหตุผลสนับสนุนกำรกระท ำตำมทฤษฏีสำมเหลี่ยมกำรทุจริต  
(fraud Triangle) 
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  แบ่งประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 
                     5.1 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ  
                     5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
                     5.3 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ภำครัฐ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
                        1. กำรระบุควำมเสี่ยง  
                         2. กำรวเิครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
                         3. เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง 
                         4. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
                         5. แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
                         6. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
                         7. จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                         8. กำรจัดท ำกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                         9. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง (Risk Identfication) 
  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

 1. กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
   2. กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกำรขออนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆ 
   3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

ตารางท่ี 1 การระบคุวามเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 
              
            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 
  ควำมเสี่ยงที่เคยเกิด 

    Unknow factor 
  ควำมเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

 กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- กำรน ำวัสดุอุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัวที่บ้ำน
และใช้รถยนต์ส่วนกลำงในกำรด ำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

-  
/ 

กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกำรขอ
อนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆ 
-เจ้ำหน้ำทีบ่ำงรำยเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ในกำรขออนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆนอกเหนือจำก
ที่กฎหมำยก ำหนด 

- / 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น 
กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรล่ำช้ำ 
 

- / 

 หมายเหตุ : ตำรำงที ่1 อธิบำยรำยละเอียดควำมเสี่ยงกำรทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกำรณ์กำรทุจริตที่มีควำมเสี่ยงกำร  
 ทุจริต เท่ำนั้น และควรอธิบำยพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจน มำกที่สุด 
 -  Known Factor คือควำมเสี่ยงที่เคยเกิด คำดกำรว่ำจะมีโอกำสเกิดขึ้นซ้ ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว  
 -  Unknow factor คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมี่ประวัติมำก่อน ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ประมำณ     
    กำรล่วงหน้ำ 
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ขั้นตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2 ให้น ำข้อมูลจำกตำรำงที่ 1 มำวิเครำะห์เพื่อแสดงสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตของแต่ละ
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกตำมรำยสีไฟจรำจร เขียว เหลือง ส้ม แดง  โดยระบุสถำนะของควำมเสี่ยงในช่องสีไฟ
จรำจร  
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 สถำนะสีเขียว   :   เป็นควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 

                  สถำนะสีเหลือง  :   เป็นควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวัง 
        ในระหว่ำงปฏิบัติงำนตำมปกติกำรควบคุมดูแล 

                  สถำนะสีส้ม     :   เป็นกระบวนกำรควำมเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงำนที่มีผู้มำเกี่ยวข้องหลำยคน 
        หลำยหน่วยงำนภำยในองค์กรมีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุมหรือไม่มี 
       อ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ 

                  สถำนะสีแดง    :   เป็นควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก  
        คนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำง 
        ใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

 ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

 
 กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- กำรน ำวัสดุอุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัวที่บ้ำนและใช้รถยนต์
ส่วนกลำงในกำรด ำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

- / - - 

กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกำรขออนุมัติ หรือขอ
อนุญำตต่ำงๆ 
- เจ้ำหน้ำที่บำงรำยเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในกำร 
ขออนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด 

/ - - - 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ 
 

/ - 
 

- - 

  

หมายเหตุ  :   ตำรำงที ่2 น ำโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงท่ี 1 น ำมำแยกสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 ตำมไฟสีจรำจร  
                 สีเขียว   :  เป็นควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
                 สีเหลือง :  เป็นควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง                
                     สีส้ม      :  เป็นกระบวนกำรควำมเสี่ยงระดับสูง               
   สีแดง    :  เป็นควำมเสี่ยงระดับสูง  
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง (Risk Level matric) 
 ขั้นตอนที่ 3 น ำโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 2 มำท ำกำรหำค่ำควำมเสี่ยงรวม ซึ่งได้จำก
ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณด้วย ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
 

ตาราง 3 ตารางเมทริกสร์ะดับความเสี่ยง(Risk Level matric) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

          โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการระวัง 

3        2   1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น x รุนแรง 

 กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 
- กำรน ำวัสดุอุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้
ส่วนตัวที่บ้ำนและใช้รถยนต์ส่วนกลำงในกำร
ด ำเนินกิจกรรมส่วนตัว 
 

2 2 4 

กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ในกำรขออนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆ 
- เจ้ำหน้ำที่บำงรำยเรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในกำรขออนุมัติ  
หรือขออนุญำตต่ำงๆนอกเหนือจำกที่
กฎหมำยก ำหนด 
 

2 2 4 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ 
 

2 2 4 

 

หมายเหตุ : น ำข้อมูลที่มีสถำนะควำมเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จำกตำรำงที่ 2 มำหำค่ำควำมเสี่ยงรวม 
 (ระดบัควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ) 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 4 น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (ควำมจ ำเป็นxควำมรุนแรง) จำกตำรำงที ่3 มำท ำกำรประเมินกำร
ควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร(คุณภำพ
กำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ)โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับด ี     : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กร 
     ไมม่ีผลเสียทำงกำรเงิน         

               ระดับพอใช้   : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งที่ยังจัดกำรไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน 
                                  องค์กร แต่ยอมรับได้มีควำมเข้ำใจ 
               ระดับอ่อน    : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยกำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำยมีผลกระทบถึง 
                                  ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ      
  

ตารางที ่4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
            ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับ 
ต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับ 
สูง 

 กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพ่ือ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- กำรน ำวัสดุอุปกรณ์ของส ำนักงำนไป
ใช้ส่วนตัวที่บ้ำนและใช้รถยนต์
ส่วนกลำงในกำรด ำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

 
ดี 

 
/ 

  

กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนในกำรขออนุมัติ หรือขอ
อนุญำตต่ำงๆ 
- เจ้ำหน้ำที่บำงรำยเรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในกำรขออนุมัติ 
หรือขออนุญำตต่ำงๆนอกเหนือจำกที่
กฎหมำยก ำหนด 

 
ดี 

 
/ 

  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรล่ำช้ำ 

ดี /   

 

หมายเหตุ : ตำรำง 4 ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุม   
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยกำรวิ เครำะห์ จำกคุณภำพกำรจัดกำรขององค์กรกับควำมเสี่ยงเรื่องที่ท ำกำรประเมิน        
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่ำ ควำมเสี่ยงกำรทุจริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับใด จะได้น ำไปบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงตำมควำมรุนแรง 
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ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
                      ขั้นตอนที่ 5 กรณีท่ีหน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงในตำรำงที่  4 ไม่พบว่ำควำม
เสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับต่ ำ หรือ ค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำร
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ที ่       รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1  กำรใช้ทรัพย์ของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- กำรน ำวัสดุอุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัวที่บ้ำน
และใช้รถยนต์ส่วนกลำงในกำรด ำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

1.จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินของรำชกำร 
2.สร้ำงจิตส ำนึกในกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
3.จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
 

2 กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกำรขอ
อนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆ 
-เจ้ำหน้ำที่บำงรำยเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ในกำรขออนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆนอกเหนือจำก
ที่กฎหมำยก ำหนด 

1.จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนแผนผังขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวเดียวกัน 
2.ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตำมล ำดับค ำขอ 
 

3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น 
กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรล่ำช้ำ 

1. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรก ำกับติดตำมให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯโดย
เคร่งครัด 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตำม
ระเบียบโดยเคร่งครัดและประกำศเผยแพร่ข้อมูล
ตำมระเบียบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

 

หมายเหตุ : พิจำรณำเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ที่มีค่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำง 4 ไม่พบว่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับต่ ำ หรือ ค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
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ขั้นตอนที่ 6   การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตำมกำรเฝ้ำระวัง เป็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกิจกรรมตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรสร้ำงตะแกรงดัก เพ่ือเป็นกำรยืนยันผลกำรป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหำให้มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด โดยกำรแยกสถำนะของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง 
 

ตารางที่ 6 ตารางจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 

ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 1.จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินของรำชกำร 

2.สร้ำงจิตส ำนึกในกำรแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3.จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
 

1.ห้องเก็บพัสดุมีที่เก็บพัสดุไม่
เพียงพอ 
2.บุคลำกรไม่ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนในกำรขอยืมใช้ทรัพย์สิน
ของทำงหน่วยงำน 

/ 
/ 

  

2 1.จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนแผนผังขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนให้ละเอียดชัดเจนและ
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้รับทรำบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 
2.ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตำมล ำดับค ำขอ 
 

1.กำรพิจำรณำตรวจสอบและ
เสนอควำมเห็นกำรอนุมัติ 
อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับ
ขั้นตอน 

/ 
  / 

  

3 1. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรก ำกับติดตำมให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ
โดยเคร่งครัด 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตำม
ระเบียบโดยเคร่งครัดและประกำศเผยแพร่
ข้อมูลตำมระเบียบภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 

1. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบไม่
ปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้นตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
/ 

  

 

 หมายเหตุ  :   ตำรำง 6 ให้รำยงำนสถำนะของกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงในตำรำงที่ 5 ว่ำอยู่
ในควำมเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจำรณำท ำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยุ่ในข่ำยที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
                      สถำนะสีเขียว   (ยังไม่เกิดกำรเฝ้ำระวังต่อเนื่อง) 
                                          : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง ยังไม่ต้องท ำกิจกรรมเพิ่ม 
                      สถำนะสีเหลือง  (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                          : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตำมมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/ 
                                           กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรง 
                                           น้อยลงกว่ำระดับ 3  
                     สถำนะสีแดง      (เกินกว่ำกำรยอมรับ) 
                                         : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยแก้ไขไม่ได้ควรมีมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/กิจกรรมเพ่ิมข้ึน             
                                           แผนใช้ไม่ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรงน้อยกว่ำระดับ 3  
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที ่7 น ำผลจำกทะเบียนเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงท่ี6 ออกตำมสถำนะ 3 
สถำนะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อยู่ในข่ำยท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมำตรกำรอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถำนะเพ่ือท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 7.1 เกินกว่ำกำรยอมรับ (สถำนะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถำนะสีเหลือง Yellow) 
 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้ำระวังต่อเนื่อง (สถำนะสีเขียว Green) 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
(สถานะสีเขียว Green)ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
                สถานะความเสี่ยง 

   เขียว      เหลือง      แดง 

1.ห้องเก็บพัสดุมีที่ เก็บพัสดุไม่
เพียงพอ 
2.บุคลำกรไม่ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนในกำรขอยืมใช้ทรัพย์สิน
ของทำงหน่วยงำน 

1 .จั ด ท ำ ท ะ เบี ย น คุ ม
ทรัพย์สินของรำชกำร 
2 .ส ร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ใน ก ำร
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
3.จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ทำงรำชกำร องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองกุ่ม 

/   

1.กำรพิจำรณำตรวจสอบและ
เส น อ ค ว ำม เห็ น ก ำรอ นุ มั ติ 
อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับ
ขั้นตอน 

1.จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
แ ผ น ผั ง ขั้ น ต อ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำนให้ละเอียดชัดเจน
และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนได้รับทรำบและ 
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 
2 .ก ำ ชั บ ให้ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เส น อ เรื่ อ ง
ตำมล ำดับค ำขอ 
 

/   

1. เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รับผิ ดชอบไม่
ปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร
ก ำกับติดตำมให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบฯโดยเคร่งครัด 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบถือ
ป ฏิ บั ติ ต ำม ระ เบี ยบ โด ย
เค ร่ ง ค รั ด แ ล ะ ป ร ะ ก ำ ศ
เผยแพร่ข้อมูลตำมระเบียบ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

/   
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                ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
    

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดทุจรติ 

ตัวช้ีวัด 
ผลส าเร็จ ไม่ม ี ต่ ำ

มำก 
ต่ ำ กลำง สูง สูง 

มำก 
สูงสุด 

 
1 - กำรใช้ทรพัย์

ของทำง
รำชกำรเพื่อ
ประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 

มีเจ้ำหน้ำทีบ่ำง
รำยน ำวสัดุ
อุปกรณ์ของ
ส ำนักงำนไปใช้
ส่วนตัวทีบ่้ำนและ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลำงในกำร
ด ำเนินกิจกรรม
ส่วนตัว 
 
 

1.ห้องเก็บพัสดุมีที่เก็บ
พัสดุไม่เพียงพอ 
2.บุคลำกรไม่
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ในกำรขอยืมใช้
ทรัพย์สินของทำง
หน่วยงำน 

ระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วย 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบ ริห ำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 

  /     1.จัดท ำทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของรำชกำร 
2.สร้ำงจิตส ำนึกในกำร
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
3.จัดท ำคู่มือกำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำร 
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองกุ่ม 
 

จ ำนวนเร่ือง
ร้องเรียนกำรน ำ
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว 
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ที่ โครงการ
/กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้

เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ ำ

มำก 
ต่ ำ กลำง สูง สูง 

มำก 
สูง 
สุด 
 

2 - กำรเรยีกรับ
เงิน หรือ
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนในกำร
ขออนุมัติ หรือ
ขออนุญำต
ต่ำงๆ 
 

เจ้ำหน้ำท่ีบำงรำย
เรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทน
อื่น ในกำรขอ
อนุญำตต่ำงๆ 
นอกเหนือจำกที่
กฎหมำยก ำหนด 

1.กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบและเสนอ
ควำมเห็นกำรอนุมัติ 
อนุญำต ไมด่ ำเนินกำร
ตำมล ำดับขั้นตอน 

ประมวลจริยธรรม
พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น 

  /     1.จัดท ำคูม่ือกำร
ปฏิบัติงำนแผนผัง
ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน
ให้ละเอียดชัดชัดเจน
และเผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน
ได้รับทรำบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนว
เดียวกัน 
2.ก ำชับให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตำมล ำดับค ำขอ 
 

จ ำนวนเร่ือง
ร้องเรียนกำร  
เรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนในกำร
ขออนุมัติ หรือ
ขออนุญำตต่ำงๆ 
 

3 - กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 
 

กำรปกปิดข้อมลู
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง
ต่อสำธำรณะ เช่น 
กำรปิดประกำศ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง
หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรล่ำช้ำ 

เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผดิชอบ
ปฏิบัติงำนล่ำช้ำไม่เป็น 
ไปตำมล ำดบัขั้นตอน 

ระเบียบกระทรวง 
กำรคลังวำ่ด้วย 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 

  /     1. ผู้บังคับบัญชำ
ด ำเนินกำรก ำกับติดตำม
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรตำมระเบยีบ
ฯโดยเคร่งครัด 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบโดย
เคร่งครดัและประกำศ
เผยแพร่ข้อมลูตำม
ระเบียบภำยในระยะ 
เวลำที่ก ำหนด 
 

จ ำนวนเร่ือง
ร้องเรียนกำร
ปกปิดข้อมูลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 9 เป็นกำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตหรือ
สถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ตำรำงที่ 8 ต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน ซึ่งห้วงระยะเวลำของกำรรำยงำน ขึ้นอยู่
กับหน่วยงำน เช่น รำยงำนทุกเดือน ทุกไตรมำส หรือทุก 6 เดือน ซึ่งแบบในกำรรำยงำนตำมตำรำงที่ 9 สำมำรถปรับ
ได้ตำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน 
 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ำมี) 
ประเดน็/ขั้นตอน/กระบวนกำรด ำเนินงำน กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึน ......................................................................................  

..................................................................................... 
มำตรกำรป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดกำรทุจริต ......................................................................................  

..................................................................................... 
ระดับควำมเสี่ยง ....................................................................................  
สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

     ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
     เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ 
         ให้เหมำะสมเหตุผลอื่น 
         (โปรดระบุ)...................................................... 

ตัวชี้วัด  
ผลกำรด ำเนินงำน  

ผู้รำยงำน  

สังกัด  

วัน เดือน ปี ที่รำยงำน  
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ำมี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกำรด ำเนินงำน กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกำรขอ

อนุมัติ หรือขออนุญำตต่ำงๆ 
 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึน .............................................................. ........................ 
............................................................................. ........ 

มำตรกำรป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดกำรทุจริต ......................................................................................  
..................................................................................... 

ระดับควำมเสี่ยง .................................................................................... 
สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

     ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
     เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ 
         ให้เหมำะสมเหตุผลอื่น 
         (โปรดระบุ)...................................................... 

รำยละเอียดข้อมูลกำรด ำเนินงำน  

ตัวชี้วัด  
ผลกำรด ำเนินงำน  

ผู้รำยงำน  

สังกัด  

วัน เดือน ปี ที่รำยงำน  
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ำมี) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกำรด ำเนินงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึน ...................................................................................... 

.....................................................................................  
มำตรกำรป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดกำรทุจริต ...................................................................................... 

..................................................................................... 
ระดับควำมเสี่ยง ....................................................................................  
สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

     ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
     เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ 
         ให้เหมำะสมเหตุผลอื่น 
         (โปรดระบุ)...................................................... 

รำยละเอียดข้อมูลกำรด ำเนินงำน  

ตัวชี้วัด  
ผลกำรด ำเนินงำน  

ผู้รำยงำน  

สังกัด  

วัน เดือน ปี ที่รำยงำน  

 
หมายเหตุ :     กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม   
จะรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดกำรเพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ภำยในเดือน
เมษำยน 2565 ให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นได้ทรำบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


