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ค าน า 

 
  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ      
การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้
ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสี่ยงหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบ  ธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐตามค าสั่งรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557   เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่ างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงตลอดถึงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ 
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระอีกต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
2.การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post-decision 
3.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ
ปี 1991 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสมารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
  หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring activities) 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 
  ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มี
อยู่จริงและสามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
 

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558) 
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ของภาครัฐ 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
7
. 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณาอนุญาต ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงทางการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ) 

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 



 
-5- 

 
การตรวจสอบความเสี่ยงในภาพรวมของการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 

  การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือ
เกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น 
อาจประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
ที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะ
ท าการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า แต่
อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงาน
จะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขการเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor 
 
Known factor ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 

คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมีท างานอยู่แล้ว 
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ปี พ.ศ.2565 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ชื่อกระบวนการงาน...การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว.... 
ชื่อหน่วยงาน.............เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว...................... 
ผู้รับผิดชอบ......หนว่ยตรวจสอบภายใน...........โทรศัพท์.........-................... 
 

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 

Known factor Unknown factor 
1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปฏิบัติตาม

ระเบียบและกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องอาจจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้า
รับการฝึกอบรม และตัวระเบียบหรือข้อกฎหมายมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่
ขององค์กร มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 

  

 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมี

โอกาสเกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมีต านานอยู่แล้ว  Known factor 
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน  Unknown factor 
 

7.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของ

แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
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 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คน

ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
 
7.
3 

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม 

กับสีแดง) จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า  
1-3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1-3 โดยเกณฑ์ ดังนี้ 

 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 

หมายถึง ความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าข้นตอนนั้น เป็น Should 

หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ 1 
ระดับของความรุนแรงผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ 

2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ 

กระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางที่ 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 
จ าเป็นของการ 

ระวัง 
3 2 1 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น + 

รุนแรง 
 

1 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในองค์กร
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้า
รับการฝึกอบรม และตัวระเบียบหรือ
ข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ซึ่งอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร มี
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 

2 1 3 

 
7.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุม

การทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 

 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เป็นส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยง                

การทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน
เข้ารับการฝึกอบรมและตัวระเบียบ
หรือข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่
ขององค์กร มีข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได ้

 
ปานกลาง 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต 
ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 

ประจ าปงีบประมาณ 2565
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7.5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง อยู่ในระดับ ปานกลาง ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...............แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี............................... 
 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ ์
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการพัฒนา
ทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม 
แล ะ ตั ว ร ะ เ บี ย บห รื อ ข้ อ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ เ สมอซึ่ ง อาจจะท า ให้
เ จ้ าหน้ าที่ ข อ งอ งค์ ก ร  มี
ข้อบกพร่องหรือ ข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นได้ 
 

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานไม่ได้
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในอ านาจและหน้าที่
ของแต่ละรายบุคคล เพื่อให้
สอดคล้ อ งกับการปฏิ บั ติ
ใ ห้ กั บ ตั ว เ อ ง ข อ ง แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง 

ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรอื
ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานให้ตรงกับหลักของ
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานของ
แต่ละต าแหน่ง 

-ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
เข้ารับการอบรมให้ไปตามแต่
ละหลักสูตรและตรงตาม
ต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ 
-จัดเข้ารับการอบรมและให้
ศึกษาระเบียบหรือข้อบังคับ
ให้เป็นปัจจุบัน 

เดือน ตุลาคม – มีนาคม
2565 

ส านักปลดั 

 
 

  


