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16 
แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง 

ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน............................................................. 
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
1. การใช้ทรัพย์สิน/เวลา 
ของทางราชการ เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน และ
พวกพ้อง 

1.1 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
รถยนต์ หรือวัสดุส านักงาน เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เท่าท่ีจ าเป็น ต่อการปฏิบัติงาน 

1.๒ ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

1.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทาง ราชการช ารุด
เสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็น
ความจ าเป็นต้อง กระท าตามความเหมาะสม 

1.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน 
1.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างเต็มความสามารถ 
1.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปท างานภายนอก 

ด าเนินการแล้ว   
ให้ระบุรายละเอียด เช่น               
ข้อ 1.1 ได้ก าหนดมาตรการ            
ใช้ทรัพย์สินทางราชการให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือ
ปฏิบัติแล้ว/ ได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน /ทะเบียนคุมการ          
ใช้งาน เป็นต้น 

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ให้ระบุรายละเอียด)................. 

 
2. การด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เช่น ได้รับเงิน
ทอน/สิ่งของตอบแทน
จากการซื้อ-จ้าง จาก
ผู้ขาย-ผู้รับจ้าง 

2.๑ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด 

2.๒ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างราย
เดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  

2.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.๔ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

 ให้ระบุรายละเอียด เช่น               
ข้อ 2.1 ได้ประชุมอบรม

และจัดท าคู่มือการด าเนินงานฯ
ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ถือปฏิบัติแล้ว และการจัดท า
ค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ 

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ให้ระบุรายละเอียด)................. 

          
 
 

3. การเรียกรับ
ทรัพย์สิน สินบน 
ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด/การ
รับผลประโยชน์จาก
การจ้างที่ปรึกษา
โครงการ/การอนุมัติ 
อนุญาต 

   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตจังหวัดระนอง อย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ 

3.๑ ต้องไม่ถามน าถึงการให้ การรับ ของขวัญ ของที่ระลึก           
ของก านัลหรือ ผลประโยชน์อ่ืนใด 

3.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรมีจิตใจที่เป็นวิญญูชน 
ในการปฏิเสธการรับของก านัล ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใด 
โดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็น
กลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ให้ระบุรายละเอียด เช่น               
ข้อ 3.1 แจ้งเวียนหนังสือ 

ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับ
ของขวัญหรือก านัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ให้ระบุรายละเอียด)................. 
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ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
 3.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 

อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอ่ืนใด  ๆเช่น ลดราคา การรับ ความบันเทิง 
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

3.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 

4. การใช้อ านาจเจ้าหน้าที่
ไม่ยุติธรรม หรือล่าช้า อาทิ 
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ไป
แสวงหาผลประโยชน์      
การอนุมัติ อนุญาต การรับ
สิ่งของตอบแทน 

    ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 

4.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือให้ ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญ รางวัล 
ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 

4.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด ผลต่อการ
ด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือ น าไปสู่การขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม 

4.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน ผลประโยชน์ โดยยึดมั่น
ในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

4.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้องค์กรเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ประชาชนขาดความ ไว้วางใจ 

4.๕ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือค าแนะน า เกี่ยวกับการ
ให้ การรับของขวัญ ของก านัล การรับรอง และการจัดการ
กับผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.6 ด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ให้ระบุรายละเอียด เช่น               
ข้อ 3.1 จัดประชุม/อบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดแล้ว 
 

     อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(ให้ระบุ
รายละเอียด)................. 

          
 

 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ........................................................... 
     (.............................................................) 
   ต าแหน่ง................................................... 

 
 


