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ค าน า 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ปัญหามักเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหาร ทุกคน เป็นเจตจ านง ของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจัดท าโดยส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ซึ่งจะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่จะ
มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยจัดให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
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ในการประชุมคณะท างานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14  
มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการด าเนินงานอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน พ.ศ.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้ 

เกิดข้ึนซ้ าอีก 
1.2 Detective : เฝ้าระวังสอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยงท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง

สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือ
ให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่จะน าไปสู่กลุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิด
ซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปแล้วมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้อง
หลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตเข้ามาได้อีก 

1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปราม 
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)  

2. ขอบเขตของความเสี่ยงการทุจริต  ประกอบด้วย  
2.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่ 
      เกี่ยวข้อง  
2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 

 
 

ดา้นการอนมุตัิ อนญุาต

ดา้นการจดัซือ้ จดัจา้ง

ภารกิจหลกั



3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
 การระบุความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดระบบบริหารความเสี่ยง 
 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้  

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้  

ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know F 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

ขั้นตอนหลัก การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

- มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ 
ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการ
สร้างอุปสรรค 

 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่
เหมาะสม เกินความจ าเป็นท าให้
ต้องใช้ต้นทุนเกินความจ าเป็น 

การระดม
สมอง

เทคนิคในการคน้หาความ
เสี่ยงการทจุริต

Work 
Shop

การออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถกเถียงหยบิ
ยกประเด็นที่
มีโอการเกิด

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบติักบั
องคก์รอ่ืน

Risk 

Identification
การสมัภาษณ์



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง 
ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

- มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ 
ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการ
สร้างอุปสรรค 

ผลการประกวดราคา
ราคากลางสูงกว่าราคา
ที่ประกวดได้เกินกว่า 
15 % 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง 
ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

- มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ 
ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการ
สร้างอุปสรรค 

คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาใน
การตรวจรับงานมาก
เกินความจ าเป็น 

 

 

Know Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknow  Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่  2 ให้น าขั้นตอนย่อยมีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดง 

สถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง ใน
ช่องสีไฟจราจร  

  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

  สถานะสีเขียว  ความเสี่ยงระดับต่ า 

  สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  



สถานะสีส้ม  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย 
  หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี 
  อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คน 
  ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่าง 
  ใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต (TOR)      

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง      

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  
   การตรวจรับพัสดุ 

     

 
ขั้นตอนที่    3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือ การก าหนดค่างานความเสี่ยง ของปัจจัย
ความเสี่ยง ตามตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรง
ของผลกระทบ ดังนี้  
  3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องท าการ
ป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3  
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือ ขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น 
ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตของ SHOULD  คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  
  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
           - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ 
ลดรายจ่ายเพิม่ Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  



ตารางที่  3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ระดับความ

จ าเป็นการเฝ้า

ระวัง  

ระดับความ

รุนแรงของ

ผลกระทบ 

ความเสี่ยง

รวม(จ าเป็นx

รุนแรง) 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต (TOR)     2 1 2 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง 2   2 4 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  
   การตรวจรับพัสดุ 

2    2 4 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนที่ 4  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มี 
  ผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
 พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้มอบผลงานองค์กร 
  แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
  ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี  4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยระดับ
ต่ า 

ความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขต (TOR) 

ดี ต่ า(1) ค่อนข้างต่ า(2) ปานกลาง(๓) 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า(4) ปานกลาง(5) ค่อนข้างสูง(6) 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  
   การตรวจรับพัสดุ 

อ่อน ปานกลาง(7) ค่อนข้างสูง(๘) สูง 9 



ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินความเสี่ยง Risk – Control 

Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 6 
หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับ
แรก 

จากการประเมินความเสี่ยงทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 2 – 4 
หรืออยู่ใสระดับความเสี่ยงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับดี – พอใช้ การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง  
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะ การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
 ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต (TOR) 

(ค่าความเสี่ยงรวม= 2) 

    

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง 

(ค่าความเสี่ยงรวม= 4) 

    

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  
   การตรวจรับพัสดุ(ค่าความเสี่ยงรวม= 4) 

    

  
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย  
   โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงค่า 
   ความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 
สถานะสีแดง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 
   กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6  
 



          
 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  
7.1 สถานะสีแดง Red ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7 ,8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า

ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 
7.2 สถานะสีเหลือง Yellow ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4,5 และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกิดขึ้น

แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
7.3 สถานะสีเขียว Green ค่าระดับความเสี่ยง 1,2 และ ๓  ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิด 

ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง  
ตารางท่ี 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ

ขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต 
ค่าประเมิน
ความเสี่ยง 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง  

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขต (TOR) 

2 -จัดท าแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

-การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 

- กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้าน
การด าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริต
แก่พนักงานในองค์กร เป็นต้น  
 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 

4 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง
การตรวจรับพัสดุ 

4 

 

สีแดง = เกินกวา่ยอมรบัได้

สีเหลือ = เกิดขึน้แลว้แตย่อมรบัได้

สีเขียว = ยงัไมเ่กิดเผา้ระวงัอย่าง
ตอ่เน่ือง



ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผน/
กิจกรรม
ควบคุม

ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน การ
ด าเนินการ/
ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหตุ ประเภท ปัจจัยความ

เสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล/

ระดับ กล
ยุทธ์ 

การ
ด าเนินงาน 

การเงิน กฎหมาย 

      ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ
การจัดซื้อจัด
จ้าง 

  2  - 4 ส่งบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง
เข้ารับ
การศึกษา
อบรม
เพ่ิมเติม 

-จัดท าแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนกรณีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564  
 
- อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ิมเติม 
 

การ
ปฏิบัติงานที่
ยังขาด
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 
 


