
 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 

 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 1. การใช้ทรัพย์สิน/เวลาของทางราชการ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง 
โอกาส/ความเสี่ยง 1.  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น ้า ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุส้านักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานราชการ 
2. เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
๓. ไม่ระมดัระวัง ใช้ทรัพย์สินของทางราชการช้ารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร  
4. ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ของตนเอง และส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
5. ใช้เวลาราชการเพื่อไปท้างานภายนอก 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  
 

 ด้าเนินการเรียบร้อย 
 ยังไม่ได้ด้าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง  
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ  

ผลการด าเนินการ  
 

ข้อ 1 - 3 ได้จัดท้าประกาศส้านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
และจัดท้าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ข้อ 4 - 5 ได้ประชุมประจ้าเดือนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อสรา้งการรับรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วย
ความขยัน หมั่นเพียร ซื่อสตัย์สจุรติไมเ่บียดเบียนเวลาของราชการปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเตม็
ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 2. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น ได้รับเงินทอน/สิ่งของตอบแทน
จากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง 

โอกาส/ความเสี่ยง ๑. ขาดการควบคุม ก้ากับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบตัติามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื อ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
2. ขาดการควบคุม ก้ากับ ดูแลเจา้หน้าท่ี ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื อจัดจ้างจัดโดยไม่จัดท้ารายงานสรุป
การจัดซื อจดัจ้างรายเดือน และไมเ่สนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ 
3. ขาดการควบคุม ก้ากับ ดูแลเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านพัสด ุและบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซื อจดั
จ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสมัพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื อจดัจ้าง 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  
 

 ด้าเนินการเรียบร้อย 
 ยังไม่ได้ด้าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง  
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ  

ผลการด าเนินการ  
 

ข้อ 1 ได้ประชุมประจ้าเดือนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด้าเนินการ 
ขั นตอนการจัดซื อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบก้าหนด  
ข้อ 2 ได้สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างรายเดือนของส้านักงานฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส้านักงานฯ เป็นประจ้าทุกเดือน  
ข้อ 3 จัดท้าคู่มือการจัดซื อจัดจ้างและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื อจัดจ้าง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 3. การเรียกรับทรัพย์สินสินบน ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด/การรับผลประโยชน์จาก
การจ้างท่ีปรึกษาโครงการ/การอนุมัติ อนุญาต 

โอกาส/ความเสี่ยง ขาดการควบคมุก้ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตของส้านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง อย่างเคร่งครัด ได้แก ่
๑. ต้องไม่ถามถึงการให้การรับ ของขวัญ ของที่ระลึก ของก้านัลหรือ ผลประโยชน์อื่นใด 
๒ หากมสีถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ นควรมีจิตใจท่ีเป็นวิญญูชน ในการปฏิเสธการรับของก้านัลของขวัญ
หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบาย 
๓. ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้นทองค้าอัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอื่นใดๆ เช่น  ลดราคา 
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
4. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บคุคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดกับผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องในการปฏิบตัิหน้าที ่

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  
 

 ด้าเนินการเรียบร้อย 
 ยังไม่ได้ด้าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง  
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ  

ผลการด าเนินการ  
 

ข้อ 1 – 4 ด้าเนินการ ดังนี  
 1. จัดท้าประกาศส้านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ. 2565 พร้อมทั ง แจ้งเวียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 2. จัดท้าประกาศเจตจ้านงสุจริตในการบริหารงาน แสดงเจตนารมณ์ จะบริหารส้านักงานฯ ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต พร้อมทั งแจ้งเวียน
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 3. แจ้งเวียนหนังสือ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานถือปฏิบตัติามนโยบายไม่รับของขวัญหรือ
ก้านัลจากการปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift Policy) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 4. การใช้อ านาจเจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรม หรือล่าช้า อาทิ การใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ การอนุมัติ อนุญาตการรับสิ่งของตอบแทน 

โอกาส/ความเสี่ยง ขาดการควบคมุ ก้ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบตัิตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส 
การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด ได้แก ่
๑. ไม่ใช้ต้าแหน่งหน้าท่ีราชการเพือ่ให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญรางวัล
ความก้าวหน้าหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
๒. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด ผลต่อการด้ารงไวซ้ึ่งความเที่ยงธรรมหรือ นาไปสู่การขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
๓. แก้ไขปัญหาความขดัแย้งใน ผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ 
๔. หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทาให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความ ไว้วางใจ 
๕. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค้าแนะน้าเกี่ยวกับการให้การรับของขวัญของก้านัลการรับรองและการ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
6. ด้าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  
 

 ด้าเนินการเรียบร้อย 
 ยังไม่ได้ด้าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และตดิตามต่อเนื่อง  
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ  

ผลการด าเนินการ  
 

ข้อ 1 – 6 ด้าเนินการ ดังนี  
1. จัดท้าประกาศส้านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด พ.ศ. 2565 พร้อมทั ง แจ้งเวียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด 
2. จัดท้าประกาศเจตจ้านงสุจรติในการบริหารงาน แสดงเจตนารมณ์ จะบรหิารส้านักงานฯ ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต พร้อมทั งแจ้งเวียน
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
3. แจ้งเวียนหนังสือ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัตติามนโยบายไมร่ับของขวัญหรือ
ก้านัลจากการปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift Policy) 

 
 
 


