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องค์การบริหารส่วนจังหวดันครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนมีีจังหวัดนครพนม



ค านำ 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหามักเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 
ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหาร ทุกคน เป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช่ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยใช่แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจัด
ทาโดย ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2564 จะชวยเป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้วา การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริต
ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ จะประสบปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกวาองค์กร ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช่ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 



ในการการประเม ินความเสี ่ยงการรายงานการประเม ินความเสี ่ยงการท ุจร ิตการดาเน ิน
งานที่อาจก ่อให ้เก ิดการท ุจร ิตหร ือการข ัดก ันระหว ่างผลประโยชน ์ส ่วนตนก ับผลประโยชน ์ส ่วนรวมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ซึ่งมีรายละเอ ียดดังนี้ 

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
1.1 Corrective : แก ้ไขปัญหาที่เคยรับร ู้ว ่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะ 

ไม่ให้ เกิดข ึ้นซ้ าอ ีก 
1.2 Detective : เฝ้าระว ังสอดส่องติดตามพฤติกรรมเส ี่ยงทาอย่างไรจะตรวจพบ 

ต้องสอดส่องตัง้แต่แรก ตั้งข้อบ่งช ี้บางเรื่องที่น่าสงส ัยทาการลดระดับ 
ความเสี่ยงนั้นหร ือให ้ข้อมูลเบาะแสน ั้นแก่ผู้บริหาร 

1.3 Preventive : ป้องก ัน หล ีกเลี่ยง พฤติกรรมที่จะนาไปส ู่การสุ่มเสี่ยงต่อการ 
กระทาผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้วาเคยเก ิดมาก ่อน คาดหมายได้ว ่า มี
โอกาสสูงที่จะเก ิดซ้ าอ ีก (Known Factor) ทั้งท ี่รู้ว ่าทาไปแล้วมีความเสี่ยง 
ต่อการทุจริต จะตอ้งหล ีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม ่ไม ่เปิดช ่องว่าง 
ให้ทาการทุจริตเข้ามาได้อ ีก 

1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเก ิดขึ้นและป ้องก ัน 
ป้องปราม ล ่วงหน้าในเรื่องประเด็นทีไ่ม่ค ุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง 
ที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล ่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดว้ย 
2.1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด ้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบ 

ที่เก ี่ยวข้อง 
2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดช ื้อ จัดจ้าง 
2.3 ความเสี่ยงการทุจร ิตจากภาระงานด้านภารกิจหล ักตามอำนาจหน้าที่ 

ของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 

ด้านการอนุม ัติ อน ุญาต 
 
 

ด้านการจดซื้อ จัดจ้าง 
 

 

ภารกิจหลัก



   การระบ  ความเสี่ยง 
 

     การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

     เมทรกิส์ระดับความเสี่ยง 
 

     การประเมินการควบค มความเสี่ยง 
 

     แผนบริหารความเสี่ยง 
 

     การจดทารายงานผลการเฝ้าระวงความเสี่ยง 
 

     จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง 
 

     การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

     การรายงานผลการด าเน ินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

3. ขั้นตอนการประเมีินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจร ิต ด้วยว ิธ ีต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 

WORK 

SHOP 

การระดม 
สมอง 

เทคนิคในการค ้นหา 
ความเสี่ยงการทุจร ิต

 

 

Risk 
Identification 

 

 
การออกแบบ 

สอบถาม 

 

ถกเถยีงหย ิบ 
ยกประเด ็นที่มี 

โอกาสเก ิด
 

 

 

การ 

สัมภาษณ ์

 
 

เปร ียบเท ียบ 
วิธ ีปฏิบ ัติก ับ 
องคก์รอื่น 

 
Risk 

Identification



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้ว ิธ ีระดมสมอง เพ่ือระบคุวามเสี่ยงด ้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
สามารถระบ ุความเสี่ยงได้ดังนี้ 

 

ตำราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน ระบุรายละเอ ียดความเสี่ยงการทุจริต 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Know Factor Unknown Factor 

ขั้นตอนหล ัก การจัดทาร่างขอบเขตงาน   

ขั้นตอนย่อย ที่มคีวามเสี่ยงต่อการทุจริต   

- มีกระบวนงานที่เกี ่ยวข ้อง ก ับการใช่  - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ด ุลยพิน ิจ ของเจ ้าหน ้าที ่ซึ ่งม ีโอกาสใช่  คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเออประโยชน์  ไม่เหมาะสม เกินความจาเป็น 
หรือให้ความช่วยเหล ือพวกพองการก ีดก ัน  ทาให้ต้องใช ้ต้นทุนเกินความ 
หรือการสร้างอ ุปสรรค  จาเป็น 
ขั้นตอนหล ัก การกำหนดราคากลาง   

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต   

-  ม ีกระบวนงานที ่เกี ่ยวข ้องก ับการใช่ - ผลการประกวดราคา  

ด ุลยพ ิน ิจ ของเจ ้าหน ้าที ่ซึ ่งม ีโอกาสใช่ ราคากลางส ูงกว ่าราคา  

อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเออประโยชน ์ ที่ประกวดได้เกินกว่า  

หรือให้ความช่วยเหล ือพวกพองการก ีดก ัน 
หรือการสร้างอ ุปสรรค 

15%  

ขั้นตอนหล ัก การตรวจการจ้าง   

ขั้นตอนย่อยที่ม ีความเสี่ยงการทุจริต   

- ม ีกระบวนงานที ่เกี ่ยวข ้องก ับการใช่ - คณะกรรมการตรวจ  

ด ุลยพิน ิจ ของเจ ้าหน ้าที ่ซึ ่งม ีโอกาสใช่ การ จ ้าง/คณะกรรมการ  

อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเออประโยชน์ ต ร ว จ รั บ พ ัสดุใ ช้ เว ลา  

หร ือให ้ความชวยเหล ือ พวกพอง การก ีด ในการตรวจร ับงานมาก  

กัน หรือการสร้างอ ุปสรรค์ เกิน ความจาเป็น  

 
 
 
 
 
 

Know Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับร ู้ว ่าเคยเกิดมาก ่อน คาดหมายได้ว ่ามี 
โอกาสสูงที่จะเกิดซา หรือม ีประวัติ มีตานานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจ ัยความเส ี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล ่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤต ิกรรม ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข ึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก ่อนไข้เสมอ) 



ขั้นตอนที่ 2 ก ารวีิเคราะหี์สถานะความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 2 ให้นาขั้นตอนย ่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ ื่อแสดง 
สถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง 
ในช ่องสีไฟ จราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอ ียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว    :  ความเสี่ยงระดับต่ า 

สถานะสีเหล ือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช ้ความรอบคอบระม ัดระวัง 
ในระหว่างปฏ ิบัติงาน ตามปกต ิควบคุมด ูแลได้ 

สถานะสีส้ม      :  ความเสี่ยงระดับส ูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน 
หลายหน ่วยงานภายในองค ์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม 
หรือไม ่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง :  ความเสี่ยงระดับส ูงมาก เป็นกระบวนงานที ่เกี่ยวข ้องก ับบุคคลภายนอก 
คนที ่ไม่ร ู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ช ัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้ 
อย่างใกล ้ช ิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 

ตำราง 2 ตำรางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีีไฟจราจร) 
 

 

ขั้นตอนย่อยทีม่ีีความเสี่ยงการต่อการทุจริต 
  

เขียว 
  

เหลือง 
  

ส้ม 
  

แดง 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทาร่าง 
ขอบเขตงาน (TOR) 

 



   

 

2. การจัดซือ้จัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด 
ราคากลาง 

  



  

 

3. การจัดซือ้จัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรบัพ ัสดุ 

  



  



ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง (Risk level matrix)   คือการกำหนดค่าคะแนน 
ความเส ี่ยง ของป ัจจ ัยความเสี ่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระด ับคะแนนความจาเป ็นของการเฝ ้าระวง ค ูณก ับ 
ระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวีัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข ั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานน ั้นๆ แสดงว ่ากิจกรรม หรือ 
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงม ีความจาเป็นส ูงของการเฝ ้าระวังความเสี่ยง การ
ทุจริตที่ ต้องทาการป้องก ัน ไม่ดาเนินการไม ่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู ่ในระดับ 
2   หรือ 3 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหร ือขั้นตอนนั้นเป ็นกิจกรรม หร ือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดง ว ่ากิจกรรมหร ือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงม ีความจาเป็นต่ าในการ เฝ้า
ระว ังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู ่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรนุแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพ ิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหร ือขัน้ตอนการปฏ ิบัติงานนั้นเกี่ยวข ้องก ับ ผู้มีส ่วนได้ส่วนเส ียStakeholders 

รวมถ ึงหน่วยงานกากับดูแล พ ันธมิตร ภาคีเคร ือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหร ือขัน้ตอนการปฏ ิบัติงานนั้นเกี่ยวข ้องก ับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ 

ลดรายจ ่ายเพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
-  กิจกรรมหร ือขั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้น ผลกระทบต ่อผู้ใช ้บริการ กลุ่มเป ้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหร ือขั้นตอนการปฏ ิบัติงานนั้นผลกระทบต ่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด ้านการเรียนร ู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู ่ที่ 1 
หรือ 2 

 
 

 

ตำรางท ี่ 3     SCORING ทะเบยีนข้อมีูลที่ต้องเฝา้ระวง (ตำรางเมทริกสี์ระดับความเสี่ยง 
(Risklevel matrix) 

 
 

ขั้นตอนย ่อยที่ม ีความเสี่ยงต ่อการทุจริต ระดับความจาเป ็น 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จาเป็นXรุนแรง) 

1.การจัดซือ้จัดจ้าง ขัน้ตอนการจัดทาร่าง 
ขอบเขตงาน (TOR) 

 

2 
 

1 
 

2 

2.การจัดซ ื้อจัดจ้าง ขัน้ตอนการก าหนด 
ราคากลาง 

 

2 
 

2 
 

4 

3.การจัดซือ้จัดจ้าง ขัน้ตอนการตรวจ 
การจ้าง ตรวจรบัพ ัสดุ 

 

2 
 

2 
 

4 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมีินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –  Control Matrix Assessment) 
 

ขั้นตอนที่ 4 ให้นาค่าความเสี ่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางท ี่ 3 มาทาการประเม ิน 
การควบคุมการทุจริต ว ่ามีระดับการควบค ุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับค ุณภาพการ 
จัดการ (ค ุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกต ิ) โดยเกณฑ ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 

 

ดี :    จัดการได้ทันที ท ุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม ่กระทบถึงผู้ใช ้บริการ/ผ ู้รับมอบผลงาน 
องคก์รไมมีผลเสียทางการเงิน ไม ่มีรายจ่ายเพ ิ่ม 

 

พอใช้  :    จัดการได้โดยส ่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม ่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บร ิการ/ผู้รับมอบ 
ผลงานองค์กรแต ่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

 

อ ่อน   :    จัดการไม่ได้ หร ือได้เพ ียงส่วนน้อย การจดัการเพ ิ่มเกดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 
ถึงผู้ใช ้บริการ/ผ ู้รับมอบผลงาน และยอมรบัไม ่ได้ ไม่มีความเขา้ใจ 

 

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสีี่ยง 
 

 

 

ขั้นตอนยี่อยท่ีมีีความเสี่ยงตี่อการทุจริต 
คีุณภาพการ 
จัดการ 

คี่ำประเมีินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คี่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

คี่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คี่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

 

การจัดซื้อจ ัดจ้าง ข ั้นตอนการจ ัดทา TOR 

 

ดี 
 

ต่ า (1) 
 

ค่อนข ้างต่ า (2) 
 

ปานกลาง (3) 

 

การจัดซื้อจ ัดจ้าง ข ั้นตอนการก าหนดราคากลาง 

 

พอใช้ 
 

ค่อนข ้างต่ า (4) 
 

ปานกลาง (5) 
 

ค่อนข ้างสูง (6) 

 

การจัดซื้อจ ัดจ้าง ข ั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพ ัสด ุ

 

อ ่อน 
 

ปานกลาง (7) 
 

ค่อนข ้างสูง (8) 
 

สูง 9 



ขั้นตอนที่ 5 แผนบรีิหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 5 ให้เล ือกเหต ุการณ์ท ี่มคีวามเสี่ยงสูงส ุดจากการประเม ินการควบคมุความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที ่อยู่ในช ่องคา่ความเสี่ยงระดับส ูง หร ือค่าความเสี่ยง ระดับ 5 หรือ 
6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช ่องสูง 9 ควรเล ือกมาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจร ิต ก่อนเป็นอ ันดับแรก 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระด ับ 
2- 4 หร ืออยู ่ในระด ับความเสี ่ยงต่ า – ค ่อนข ้างต่ าค ุณภาพการจ ัดการอยู ่ในระด ับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเส ี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 6 เพ ื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเม ินการบริหารความเส ี่ยงการทุจริต 
ในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเส ี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป ็นการสร ้างตะแกรงด ัก เพ่ือเป ็นการ 
ย ืนย ันผลการป ้องก ันหร ือแก ้ไขป ัญหาม ีประส ิทธิภาพมากน ้อยเพยงใด โดยการแยกสถานะ การเฝ ้าระวง ความ
เสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก ส ีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 

ตำรางท ี่ 6 ตำรางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

 

ขั้นตอนย่อยทีม่ีีความเสี่ยงการต่อการทุจริต 
  

เขียว 
  

เหลือง 
  

แดง 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทาร่าง 
ขอบเขตงาน (TOR) (ค ่าความเสี่ยงรวม = 2) 

 



  

 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด 
ราคากลาง (ค ่าความเสี่ยงรวม = 4) 

  



 

 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรบัพ ัสดุ (ค ่าความเสี ่ยงรวม = 4) 

  



 

 
 
 

สถานะสีเขียว   :   ไม่เก ิดกรณีท ี่อยู ่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพ ิ่ม สถานะสี
เหล ือง :   เกิดกรณ ีทีอ่ยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกไขได้ทนัท่วงที ตามมาตรการ 

นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใช ้ได้ผล ความเสี่ยงการ 
ทุจริตลดลงค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 

สถานะสีแดง :   เกิดกรณ ีทีอ่ยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 
กิจกรรม เพ ิ่มข ึ้น แผนใช ้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเก ินระดับ 6 

      
 

 
 
 



 
 

สีแดงีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี เกนิกวี่าการยอมรับ 
 

 
 
 
 
 

สีเหลืองีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี เกิดขึ้นแล้วแตี่ยอมรับได 
 

 
 
 
 
 

สีเขียว ยังไมี่เกิดเฝ้าระวีังอยา่งี
ต่อเนีื่อง 

 
 
 

ขั้นตอนที่ีี 7     จัดทำระบบก ารบริหารความเสีี่ยงีี แนวทำงบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9  ความเสี่ยงอยู่ในระด ับ 
เกินกว ่า การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ ่มเติม 

7.2 (สถานะสีเหลอง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4 , 5 และ 6  ความเสี่ยงอยู่ใน 
ระดับ เกิดข ึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีก ิจกรรมเพ ิ่มเติม 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวม 
อยู่ใน ระดับยังไม่เก ิด ควรเฝ ้าระวังต่อเนื ่อง 

ต ารางที่ 7  แนวทำงบรีิหารจีัดการความเส่ียงการดำเนินงานที่อาจกี่อใหี้เกีิดทีุจรีิต ีีี
หรีือการขัดกันระหวี่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนี์สว่นรวมของเทศบาลตำบลบ้านดอน 

 

ระบุความเสีี่ยงด้านการดำเนีินงาน คี่าประเมีิน 
 

แนวทาง/กิจกรรมบรีิหารจีัดการความเสี่ยง 
ทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต ความเสี่ยงรวม 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทาร่าง 2 -จัดทาแนวทางการป้องก ันผลประโยชน์ 
ขอบเขตงาน (TOR) ทับซอ้นกรณกีารจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด 4 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ราคากลาง -การสร้างการมีส่วนร่วมเพ ื่อป้องกันและเฝ้า 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ 4 ระวังการทุจริต เช ่น พ ัฒนาระบบ 
การจ้าง การตรวจรบัพ ัสดุ เทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื่อเพ ิ่มช่องทางการ 

ร้องเรียนการทุจริตที่ม ีประสิทธิภาพ 
- กิจกรรมเสริมสร ้างความตระหนักรู้ด้านการ 
ดาเนินนโยบายการตอ่ต้านการทุจริตแก่ 
พนักงานในองคก์ร เป็นต้น 



 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเพ ื่อรวบรวมผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงท ี่อาจเกิดข ึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
 

ความเสยง ระดับความเส ี่ยง แผน/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน การดาเนินการ/ความ ผ ู้รับผ ิดชอบ หมายเหต ุ
ประเภท ปัจจัยความเส ี่ยง โอกาส ความ ผล/ ควบคุมความเส ี่ยง เส ี่ยงท ี่ยังเหล ืออยู่ 

กลยุทธ ด าเนินงาน การเง ิน กฎหมาย รุนแรง ระดับ   

 


 
 ความร ู้ความเข้าใจ   2-4 สง่บุคลากรที่ 

เกี่ยวข้องเข้ารับ
การศึกษาอบรม 
เพิ่มเติม 

- จัดท า มาตรการ 
ประกาศแนวทางการ 
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนกรณีการ 
จัดซ ื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
- อยู่ระหว่างการ 
ด าเนินการส ่งบุคลากร 
เข้าร ับการอบรม 
เพิ่มเต ิม 

การปฏ ิบ ัต ิงาน ที ่ย ัง ทุกส่วน  

  ในระเบ ียบการจ ัดซือ้   ขาดความร ู้ความเข้าใจ ราชการ  

  จัดจ้าง   อีกทั้ง   ในระเบ ียบการจ ัดซือ้   

  ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  จัดจ ้าง   



ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนีินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

เมื่อมีการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงแล้วขั้นต่อไปที่ต้องดาเนินการ คือ การรายงานผล 
การดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงหากยังคงมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ควรมีการดาเนินมาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงในลาดับต่อไป 

 

แบบรายงานผลการดำเนีินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบรีิหารความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
(เดอืนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
หน่วยงานทีป่ระเมิน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ชือ่แผนบรีิหารความเสี่ยง จัดท ามาตรการประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อนกรณ ีการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เหตุการณี์ความเสี่ยง พน ักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างขาดความร ู้ความเข้าใจใน

ระเบียบการจ ัดซือ้ จัดจ ้าง อีกทัง้ผลประโยชน์ท ับซ้อนในการจัดซื้อจดัจ้าง 
สถานการณี์ด าเนินการจีัดการความ ยังไม่ได้ดาเนินการ 
เสี่ยง เฝ้าระว ัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถว้น 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส ี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ........................................................ 
ตัวชีี้วีัด -   จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการดำเนีินงาน -   มีการจัดทาแนวทางการป้องก ันผลประโยชน์ทับซอ้น 

-   ยังไม่ม ีเรื่องร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
วีันเดีือนปีทีี่รายงาน 1 เมษายน 2564 



แบบรายงานผลการดำเนีินงานตามแผนบรีิหารความเสี่ยง  
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบรีิหารความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
(เดอืนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
หน่วยงานทีป่ระเมิน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ชือ่แผนบรีิหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมค ณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการท จริตคอร์

รับชั่นในท้องถิ่น 
เหตุการณี์ความเสี่ยง พน ักงานเทศบาลและพนกังานจ้างขาดความร ู้ความเข้าใจในระเบยีบการจ ัดซือ้ 

จัดจ ้าง อีกทัง้ผลประโยชน์ท ับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
สถานการณี์ด าเนีินการจีัดการความ ยังไม่ได้ดาเนินการ 
เสี่ยง เฝ้าระว ัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถว้น 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส ี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ........................................................ 
ตัวชีี้วีัด -   ผลการประเมินความพ ึงพอใจสาหรับผ ู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลการดำเนีินงาน ยังไม่ได้ดาเนินการ 
สังกัด งานบริหารทั่วไป สานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
วีันเดีือนปีทีี่รายงาน 1 เมษายน 2564 



แบบรายงานผลการดำเนีินงานตามแผนบรีิหารความเสี่ยง  
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบรีิหารความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
(เดอืนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
หน่วยงานทีป่ระเมิน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ชือ่แผนบรีิหารความเสี่ยง โครงการฝึกอบรมพัฒนาค ณธรรมและจริยธรรมและประสิทธิภาพของ

บ คลากร 
 เหตุการณี์ความเสี่ยง พน ักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างขาดความร ู้ความเข้าใจใน
ระเบียบการจ ัดซื้อจัดจ ้าง อีกทัง้ผลประโยชน์ท ับซ้อนในการจัดซื้อจดัจ้าง 

สถานการณี์ด าเนินการจีัดการความ ยังไม่ได้ดาเนินการ 
เสี่ยง เฝ้าระว ัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถว้น 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส ี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ........................................................ 
ตัวชีี้วีัด -   ผลการประเมินความพ ึงพอใจสาหรับผ ู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลการดำเนีินงาน ยังไม่ได้ดาเนินการ 
สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
วีันเดีือนปีทีี่รายงาน 1 เมษายน 2564 

 


