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ของ 
   องค์การบริหารส  วนต าบลหนองบอน     

  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแกว้ 



ค านำ 
 

เหตุ การณุ ความเสุ ่ยงด้านการทุ จร  ุตเกุ ดแลุ้วจะมุ ผลกระทบทางลบุซุ ่งปุ ญหามาจากสาเหต ตุ างๆ        
ท ่คุ้นหาตุ้นตอทุ ่แทุ้จรุ งไดุ้ยาก ความเสุ ่ยงจุ งจ ำเปุ นตุ้องคุ ดลุ วงหนุ้าเสมอุการปุ้องกุ นการทุ จรุ ต คุ อ     
การแกุ้ปุ ญหาการทุ จรุ ตทุ ่ยุ ่งยุ น ซุ ่งเปุ นหนุ้าทุ ่ความรุ บผุ ดชอบของหุ วหนุ้าสุ วนราชการ และเปุ นเจตจำนงของ
องค กรท ่ร วมต อต้านการท จร ตทุ กรูปแบบ อุ นเป็นวาระเร งด วนของร ฐบาล การน าเคร ่องม อประเมุ นความเส ่ยงการ
ทุ จรุ ตมาใชุ้ในองค กรจะชุ วยใหุ้เปุ นหลุ กประกุ นในระดุ บหน ่งไดุ้วุ าการดำเนุ นการขององค กรจะไม มุ การทุ จรุ ต 
หรุ อในกรณุ ทุ ่พบก บการทุ จรุ ตท ่ไมุ คาดคุ ด โอกาส ทุ ่จะประสบกุ บปุ ญหานุ้อยกวุ าองคุ กรอุ ่น หรุ อหากเกุ ดความ
เสุ ยหายขุ ้นก จะเปุ นความเสุ ยหายทุ ่นุ้อยกวุ า องคุ กรทุ ่ไมุ มุ การนำเครุ ุ องมุ อประเม นความเสุ ่ยงการท จร ตมาใช้ 
เพราะได้ม การเตร ยมการป้องกุ นล วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส วนหน ่งของการปฏุ บ ต งานประจำ ซ ่งไมุ ใช การเพ ่มภาระ
งานแตุ อยุ างใด องคุ การบรุ หารสุ วนตำบลหนองบอนเปุ นองคุ กรปกครองสุ วนทุ้องถุ ่นุทุ ่มุ บทบาทในการ
ขุ บเคลุ ่อนหนุ วยงานภาคร ฐใหุ้บรุ หารงานภายใตุ้กรอบธรรมาภ บาล โดยการประเมุ นความเสุ ่ยงการทุ จร ตจะเปุ น
เครุ ่องมุ อหนุ ่งในการขุ บเคลุ ่อนธรรมาภุ บาลเพุ ่อลดปุ ญหาการทุ จรุ ตภาครุ ฐทุ ่ก าหนดใหุ้ทุ กสุ วนราชการและ
หนุ วยงานของรุ ฐ โดยมุ  งเนุ้นการสรุ้างธรรมาภุ บาลในการบรุ หารงาน และสุ งเสรุ มการมุ สุ วนรุ วมจากทุ กภาคสุ วน
ในการตรวจสอบ เฝุ้าระวุ ง เพ ่อสกุ ดกุ ้นมุ ใหุ้เกุ ดการ ทุ จรุ ตประพฤตุ  มุ ชอบได้ องคุ การบรุ หารสุ วนตำบลุุ ุุ ุุ ุุ
หนองบอนุจุ งไดุ้ดำเนุ นการประเมุ นความเสุ ุ ยงในองคุ กรขุ ้นุเพุ ่อใหห้นุ วยงานมุ มาตรการ ระบบหรุ อ แนวทางใน
การบรุ หารจุ ดการความเสุ ุ ยงของการดำเนุ นงานทุ ่อาจกุ อใหุ้เกุ ด การทุ จรุ ตซุ ่งเปุ นมาตรการปุ้องกุ นการท จร ตุุ
เช งร กทุ ่ม ประส ทธ ภาพต อไป 
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เร ่อง หน้า 
ว ตถ ประสงค การประเม นความเส ่ยงการท จร ต 1 
การบร หารจ ดการความเส ่ยงม ความแตกต างจากการตรวจสอบภายในอย างไร 1 
กรอบการประเม นความเส ่ยงการท จร ต 1 
องค ประกอบท ่ทำให้เก ดการท จร ต 2 
ขอบเขตประเม นความเส ่ยงการท จร ต 2 
ข ้นตอนการประเม นความเส ่ยงการท จร ต 3 
ว ธ ว เคราะห ความเส ่ยง 3 
การระบุ ความเส ่ยง 3 
การว เคราะห สถานะความเส ่ยง 4 
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แผนบร หารความเส ่ยง 6 



ประเมินความเสี  ยงการทุจริต 
 
 

1.    ว ัตถ ุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกุ นการท จร ตสามารถจะช วยลดความเส ่ยงท ่อาจก อให้เก ดการท จร ตในองค กรได้ ด งน ้น 

การประเมุ นความเสุ ่ยงดุ้านการทุ จรุ ต การออกแบบและการปฏุ บุ ตุ งานตามมาตรการควบคุ มภายในุุุุุุุ
ท ่เหมาะสมจะชุ วยลดความเส ่ยงดุ้านการทุ จรุ ต ตลอดจนการสร้างจุ ตสำนุ กและค าน ยมในการตุ อต้านการทุ จรุ ต 
ใหุ้แกุ บุ คลากรขององคุ กรุถุ อเปุ นการปุ้องกุ นการเกุ ดการทุ จรุ ตในองคุ กร ทุ ้งนุ ้ การนำเครุ ่องมุ อประเมุ นความ 
เสุ ่ยงมาใชุ้ในองคุ กรจะชุ วยใหุ้เปุ นหลุ กประกุ นในระดุ บหนุ ่งวุ า การดำเนุ นการขององคุ กรจะไมุ ม การทุ จรุ ต 
หร อในกรณุ ท ่พบก บการท จร ตท ่ไมุ คาดคุ ดโอกาสท ่จะประสบก บปัญหานุ้อยกวุ าองคุ กรอุ ่น หรุ อหากเกุ ดความ 
เสุ ยหายขุ ้นกุ จะเปุ นความเสุ ยหายทุ ่นุ้อยกวุ าองคุ กรทุ ่ไมุ มุ การนำเครุ ุ องมุ อประเมุ นความเสุ ่ยงมาใช้ เพราะไดุ้ม  
การเตรุ ยมการปุ้องกุ นลุ วงหนุ้าไวุ้โดยใหุ้เปุ นสุ วนหนุ ่งของการปฏุ บุ ต งานประจำ ซุ ่งไมุ ใชุ การเพ ่มภาระงานุุุุ
แต อย างใด 

วุ ตถุ ประสงคุ หลุ กของการประเมุ นความเสุ ่ยงการทุ จรุ ต เพุ ่อใหุ้หนุ วยงานภาครุ ฐมุ มาตรการระบบ 
หรุ อแนวทางในการบรุ หารจุ ดการความเสุ ่ยงของการดำเนุ นงานทุ ่อาจก อใหุ้เกุ ดการทุ จรุ ตซุ ่งเปุ นมาตรการ 
ป้องก นการท จร ตเชุ งร กทุ ่ม ประส ทธ ภาพต อไป 
 

2.    การบริหารจัดการความเส่ียงม ีความแตกต างจากการตรวจสอบภายในอย างไร 
การบรุ หารจุ ดการความเสุ ่ยงเปุ นการทำงานในลุ กษณะทุ ่ทุ กภาระงานตุ้องประเมุ นความเสุ ่ยง ุ ุุุุ

กุ อนปฏุ บุ ตุ งานทุ กครุ ้ง และแทรกกุ จกรรมการตอบโตุ้ความเสุ ่ยงไวุ้กุ อนเรุ ่มปฏ บุ ตุ งานหลุ กตามภาระงานปกต  
ของการเฝ้าระว งความเส ่ยงล วงหน้าจากทุ กภาระงานร วมกุ นโดยเป็นสุ วนหน ่งของความร บผ ดชอบปกต ท ่มุ การ 
ร บรู้ และยอมรุ บจากผุู้ทุ ่เกุ ่ยวข้อง(ผุู้น าสุ งงานใหุ้) เปุ นลุ กษณะ Pre-Decision สุ วนการตรวจสอบภายในจะ
เปุ นล กษณะก าก บต ดตามความเส ่ยงเป็นการสอบทาน เป็นล กษณะ Post-Decision 
 

3.  กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
กรอบตามหลุ กของการควบคุ มภายในองคุ กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซุ ่งมาตรฐาน COSO เปุ นมาตรฐานทุ ่ไดุ้รุ บการยอมรุ บมาตุ ้งแตุ เรุ ่มออก 
ประกาศใช้เม อ่ปี 1992 สำหร บมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค ประกอบ 17 หล กการ ด งน ้ 
 องค์ประกอบท ี่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment) 
 หล กการท  ่ 1  องค กรย ดหล กความซ ่อตรงและจร ยธรรม 
 หล กการท  ่ 2  คณะกรรมการแสดงออกถุ งความร บผ ดชอบตุ อการกำก บดูแล 
 หล กการท  ่ 3  คณะกรรมการและฝ่ายบร หาร ม อ านาจการส ่งการชุ ดเจน  
 หล กการท  ่ 4  องค กรจูงใจ ร กษาไว้ และจูงใจพน กงาน 
 หล กการท  ่ 5  องค กรผล กด นให้ท กต าแหน งร บผ ดชอบต อการควบคุ มภายใน 
 องค์ประกอบที ่2 การประเม ินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
 หล กการท ุ่ ุ6  กำหนดเป้าหมายช ดเจน 
 หล กการท  ่ 7  ระบ และว เคราะห ความเส ่ยงอย างครอบคล ม 
 หล กการท ุ่ ุ8  พุ จารณาโอกาสท ่จะเก ดการท จร ต 
 หล กการท  ่ 9  ระบ และประเม นความเปล ่ยนแปลงท ่จะกระทบต อการควบค มภายใน 
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 องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
 หล กการท ุ่ ุ10  ควบค มความเส ่ยงให้อยู ในระด บท ่ยอมร บได ้
 หล กการท ุ่ ุ11ุุพุ ฒนาระบบเทคโนโลย ท ่ใช้ในการควบค ม 
 หล กการท ุ่ ุ12  ควบค มให้นโยบายสามารถปฏ บ ต ได้ 
 องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
 หล กการท ุ่ ุ13  องค กรขุ้อมูลท ่เก ่ยวข้องและมุ ค ณภาพ 
 หล กการท ุ่ ุ14  ม การส ่อสารขุ้อมูลภายในองคุ กร ให้การควบค มภายในดำเน นตุ อไปได ้

  หล กการท  ่ 15   ุม การส ่อสารกุ บหน วยงานภายนอก ในประเด นท อ่าจกระทบต อการควบคุ มภายใน 
 องค์ประกอบที ่5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเม ินผล(Monitoring Activities) 
 หล กการท ุ่ ุ16  ต ดตามและประเม นผลการควบค มภายใน 

หล กการท ุ่ ุ17  ประเม นและส ุ อสารข้อบกพร องของการควบค มภายในท นเวลาและเหมาะสม  
ท ้งน อ้งค ประกอบการควบค มภายในแต ละองค ประกอบและหล กการจะตุ้อง Present & Function 

(ม อยู จร งและนำไปปฏุ บ ต ไดุ้) อุ กท ้งท างานอย างสอดคลุ้องและส มพุ นธ ก น จ งจะท าให้การควบค มภายในม  
ประส ทธ ผล 
 

4.  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
องค ประกอบหร อปัจจ ยท ่นำไปสู การท จร ต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หร อแรงกดด นหร อ 

แรงจูงใจ Opportunity หร อ โอกาส ซ ่งเก ดจากช องโหวุ ของระบบต างๆ คุ ณภาพการควบค มกำก บ ควบค ม 
ภายในขององคุ กรม จ ดอุ อน และ Rationalization หร อการหาเหต ผลสน บสน นการกระทำตามทฤษฎ สามเหลุ ่ยม
การท จร ต (Fraud Triangle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.  ขอบเขตประเม ินความเสี  ยงการทุจริต 

Opportunity 
 
 
 

 องคุ การบร หารส วนตำบลหนองบอน จะแบ งความเส ่ยงออกเปุ น 3 ด้าน ด งน ้ 
5.1     ุความเส ่ยงการท จร ตท ่เกุ ่ยวข้องกุ บการพุ จารณาอน ม ต  อน ญาต (เฉพาะหน วยงานท ุ ม ภารก จ 

ให้บร การประชาชนอนุ ม ต  หรุ ออน ญาต ตามพระราชบ ญญุ ต การอำนวยความสะดวกในการพ จารณาอน ญาต   
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 5.2   ความเส ่ยงการการท จร ตในความโปร งใสของการใช้อำนาจและตำแหน งหน้าท ุ่Opportunity 
 5.3   ความเส ่ยงการท จร ตในความโปร งใสของการใช้จ ายงบประมาณและการบร หารจ ดการทร พยากรภาคร ฐ 
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การพ จารณาอนุ ม ต  อน ญาต 
 

 
 
 

การใชุ้อ านาจและต าแหน งหนุ้าท  ่
 

 
 
 

การใชุ้จ ายงบประมาณ และการบร หารจ ดการทร พยากร 
 
 
 

6. ขั้นตอนการประเม ินความเสี่ยงการทุจริต ม ี 9 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การะบ ความเส ่ยง 
 2. การว เคราะห สถานะความเส ่ยง 
 3. เมทร กส ระด บความเส ่ยง 
 4. การประเม นการควบค มความเส ่ยง 
 5. แผนบร หารความเส ่ยง 
 6. การจ ดท ารายงานผลการเฝ้าระว งความเส ่ยง 
 7. จ ดทำระบบการบร หารความเส ่ยง 
 8. การจ ดท ารายงานการบร หารความเส ่ยง 
 9. การรายงานผลการดำเน นงานตามแผนการบร หารความเส ่ยง 
 

ว ิธีวิเคราะห ์ความเสี  ยง 
เป็นการว เคราะห โดยเร ่มจากการระบุ ความเส ่ยงจากกระบวนงานต างๆ อธ บายรูปแบบ พฤตุ การณุ  

เหต การณ ความเส ่ยงต อการทุ จร ต การว เคราะห ระด บความร นแรงของผลกระทบ ก บระดุ บความจ าเป็นของการ
เฝ้าระว ง และการกำหนดมาตรการ/ก จกรรม/แนวทางในการป้องกุ นความเส ่ยงของการ ดำเน นงานท ่อาจ 
ก อให้เก ดการท จร ตในองค การบร หารส วนตำบลหนองบอนท ่ม ประส ทธ ภาพ 
 1.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ประเมุ นความเส ่ยงการท จร ต ด้าน 

ความเส ่ยงการท จร ตท ่เกุ ่ยวข้องกุ บการพุ จารณาอน ม ต  อน ญาตุ(เฉพาะหน วยงานท ่ม ภารก จ 
 ให้บร การประชาชนอน ม ต  หร ออนุ ญาต ตามพระราชบ ญญ ต การอำนวยความสะดวกในการพุ จารณา
 อน ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

 ความเส ่ยงการการท จร ตในความโปร งใสของการใช้อำนาจและตำแหน งหนุ้าท ่ 
 ความเส ่ยงการท จร ตในความโปร งใสของการใช้จ ายงบประมาณและการบร หารจ ดการทร พยากร

 ภาคร ฐ 



 

 

ชือ่กระบวนงาน/งาน “โครงการก อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม   บ้าน หม   ที่ 9” 
 

ตารางท ี่ 1 ตารางระบ ุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม  เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าท ่ร วมกุ บผู้ร บจ้าง มุ การลด ปร มาณ 
งาน เพ ่อประหย ด งบประมาณในการ 
ก อสร้าง หร อม  การตรวจร บงานไมุ เป็นไป 
ตามรูปแบบรายการ 

 ✓ 

 
 2.  การว ิเคราะห ์สถานะความเสี่ยง  
 ความหมายของสถานะความเส ่ยงตามส ไฟจราจร ม รายละเอุ ยด ด งน ้  
 สถานะส เข ยว :  ความเส ่ยงระด บต่ า 

ส  ถานะส เหล อง :   ความเส ่ยงระด บปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระม ดระว งในระหว าง ุุุุุ
   ุุุปฏ บ ต งาน ตามปกตุ ควบค มดุูแลได ้
 สถานะส ส้ม  :  ความเส ่ยงระด บสูง เป็นกระบวนงานท ่ม ผู้เก ่ยวขุ้องหลายคน หลายหน วยงาน
ภายใน  ุุุุุุุุุุุุุองคุ กรม หลายข ้นตอนจนยากต อการควบคุ ม หร อไม มุ อำนาจควบค มข้าม
หน วยงาน   ุุุุุุุุุุุุุตามหน้าท ่ปกต  
 สถานะส แดง  :ุุความเส ่ยงระด บสูงมาก เป็นกระบวนงานท ่เก ่ยวข้องก บบ คคลภายนอก คนท ่ไม 
รู้จ ก 
 ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุไม สามารถตรวจสอบได้ช ดเจนุไม สามารถกำก บต ดตามได้อย างใกล้ช ดหร ออยุ าง
สม่ าเสมอ 
 

ตารางท ี่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าท ่เร ยกร บ ผลประโยชน ในระหว าง 
การ ตรวจสอบการด าเน นงาน 

 ✓   

  

3.  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระด บ  3 หมายถุ ง เป็นข ้นตอนหลุ กของกระบวนการและมุ ความเส ่ยงในการท จร ตสูง 
ระด บ  2  หมายถุ ง เป็นข ้นตอนหลุ กของกระบวนการและมุ ความเส ่ยงในการท จร ตทุ ่ไม สูง
มาก ระด บ  1 หมายถุ ง เป็นข ้นตอนรองของกระบวนการ 
3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระด บ 3 หมายถุ ง ม ผลกระทบต อผู้ใช้บร การ/ผู้ม ส วนได้เสุ ย/หน วยงานกำก บดุูแล/ุุ 
พ นธม ตร/ เคร อขุ าย/ทางการเง น ในระดุ บท ่ร นแรง 
ระด บ 2 หมายถุ ง ม ผลกระทบต อผู้ใช้บร การ/ผู้ม ส วนได้เสุ ย/หน วยงานกำก บดุูแล/
พ นธม ตร/เคร อขุ าย/ทางการเง น ในระดุ บไมุ ร นแรง 

ุุุุุระด บ 1 หมายถุ ง ม ผลกระทบต อกระบวนการภายใน/การเร ยนรู้/องคุ ความรู้ 
 
 

https://www.seekai.go.th/image_files/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564/page2.pdf


 

 

ตารางท ี่ 3  SCORING ทะเบ ียนข้อม  ลที่ต้องเฝ้าระว ัง 2 ม ิติ 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น ระดับความรุนแรง ค าความเสี่ยง 

ของการเฝ้าระว ัง ของผลกระทบ รวม 
3 2 1 3 2 1 จ าเป็น x รนุแรง 

เจ้าหน้าท ่เร ยกร บ ผลประโยชน  
ในระหว างการ ตรวจร บงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หล กฐาน 
ประกอบการพุ จารณา 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

6 

 

3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอน 

หลัก MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าท ่เร ยกร บผลประโยชน ใน 
ระหว างการตรวจร บงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หล กฐาน ประกอบการ 
พุ จารณา 

3  

 

3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

เจ้าหน้าท ่เร ยกร บผลประโยชน ใน ระหว าง 
การตรวจร บงาน ตรวจสอบเอกสาร หล กฐาน 
ประกอบการพุ จารณา 

x   

 

4. การประเมินการควบค ุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
ระด บการควบค มความเส ่ยงการท จร ต แบ งเป็น 3 ระดุ บ ด งน ้ 
ดี: จ ดการได้ท นท  ท กคร ้งท ่เกุ ดความเส ่ยง ไมุ กระทบถ งผูุ้ใช้บร การ/ผู้ร บมอบผลงาน  
องคุ กรไม มุ ผลเส ยทางการเง น ไม มุ รายจ ายเพุ ่ม 
พอใช้: จ ดการได้โดยส วนใหญ  ม บางคร ้งย งจุ ดการไมุ ได้ กระทบถุ งผูุ้ใช้บร การ/ผู้ร บมอบ 

ุุุุุุุุุุุผลงานองคุ กร แต ยอมร บได้ม ความเขุ้าใจ 
อ  อน : จ ดการไมุ ได้ หร อได้เพุ ยงส วนน้อย การจ ดการเพุ ่มเกุ ดจากรายจ าย ม ผลกระทบถุ ง ุุ 
ผู้ใช้บร การ/ผู้ร บมอบผลงานและยอมร บไม ไดุ้ ไม มุ ความเข้าใจ 



 

 

ตารางท ี่  4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี  ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการ 

ทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 
ค าประเม ินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค าความเสี่ยง 
ระดับปาน 

กลาง 

ค าความเสี่ยง 
ระดับส ง 

เจ้าหน้าท ่เร ยกร บ 
ผลประโยชน ในระหว าง 
การ ตรวจร บงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร 
หล กฐาน ประกอบการ 
พุ จารณา 

พอใช้ ✓   

 

5. แผนบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง กระบวนงาน ร  ปแบบ พฤติการณ ์ มาตรการด าเนินการป้องกนัการ ระยะเวลา ผ  ้ร ับ 

ความ เสี่ยงการ ทุจร ิต ด าเนินการ ผ ิดชอบ 
ทุจร ิต 

เจ้าหน้าทุ ่ร วมก บผูร้ บ เจ้าหน้าทุ ่เร ยกร บ เจ้าหน้าทุ ่เร ยกร บ เจ้าหน้าทุ ่เร ยกร บ ผลประโยชนุ ใน ต.ค. 64 – กองคล ง 
จ้าง ม การลดปร มาณ ผลประโยชนุ ใน ผลประโยชนุ ใน ระหว างการุตรวจร บงาน ตรวจสอบ ก.ย. 65 กองชุ าง 
งาน เพ ่อประหย ด ระหว างการุตรวจ ระหว างการุตรวจ เอกสาร หล กฐาน ประกอบการ 
งบประมาณใน การ ร บงาน ตรวจสอบ ร บงาน ตรวจสอบ พ จารณา ส งโครงการเข้าร วมโครงการ 
ก อสร้าง หร อม การ เอกสาร หล กฐาน เอกสาร หล กฐาน ความโปร ุงใส ในการก อสร้างภาคร ฐ 
ตรวจร บงานไม เป็นไป ประกอบการ ประกอบการ (Construction Sector 
ตามรูปแบบรายการ พ จารณา พ จารณา Transparency Initiative : CoST) 

ร วมก บกรมบ ญช กลาง ม ภาค 
ประชาชนทุ ่ม สุ วนไดสุ้ วนเส ุยเข้ารวม 
ประชุ มและเสนอแนะขอ้ค ดเห นในการ 
ด าเน นงาน พร้อมทุ ้งให้ภาคประชาชน 
เข้า ร วมตรวจสอบการดำเน นงาน 
โครงการไดุ้ตลอดเวลา 
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