
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖๕๒  

หน่วยงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐม 

 

 กรอบการประเมิน ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
 และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายค่า 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้อง 
กับการปฏิบัติงานจริง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลาที่
ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ควบคุม ก ากับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด  
2. จัดสถานที่ศูนย์กลางส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ โดยมีนาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ลงชื่อ
ปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกันไปตามข้อเท็จจริง 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หาก
เกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ 
4. การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนวทางการ
ลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.พ. เพ่ือป้องปราบ
การกระท าท่ีจะทุจริต และให้มีความระมัดระวังในกรณีที่ไม่
ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนากระท าความผิด 

 

* ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
            ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ กิจกรรม 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 ควบคุม ก ากับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อย่างเคร่งครัด 

การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
ไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง  
กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตาม
เวลาที่ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง 

 

  

2 จัดสถานที่ศูนย์กลางส าหรับลงเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ โดยมีนาฬิกาเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และให้ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อ
ไล่เรียงกันไปตามข้อเท็จจริง 

 

  

3 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่า
การลงชื่อปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ 
 

 

  

4 การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียน
แนวทางการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องของ
ส านักงาน ก.พ. เพ่ือป้องปราบการกระท าท่ีจะ
ทุจริต และให้มีความระมัดระวังในกรณีที่ไม่
ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนากระท าความผิด 

 

  

 

 

 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
- - 

 
(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแตย่อมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
- - 

 
 
 
 



(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 

การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลา 
ที่ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง 

ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐมด าเนินการตาม
มาตรการที่ก าหนด เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
1 การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลา 
ที่ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง 

- - 

 
ตารางท่ี 9 ตารางรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
รายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ควบคุม ก ากับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การ

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด  
2. จัดสถานที่ศูนย์กลางส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมี
นาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกัน
ไปตามข้อเท็จจริง 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อ
ปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ 
4. การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนวทางการลงโทษทางวินัย
ที่เก่ียวข้องของส านักงาน ก.พ. เพื่อป้องปราบการกระท าที่จะทุจริต และให้มี
ความระมัดระวังในกรณีท่ีไม่ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนากระท าความผิด 

 
 



สถานะการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ควบคุม ก ากับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด  
2. จัดสถานที่ศูนย์กลางส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ โดยมีนาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และให้ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกันไปตาม
ข้อเท็จจริง 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อปฏิบัติงาน
อาจเป็นเท็จ 
4. การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนว
ทางการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องของส านักงาน 
ก.พ. เพื่อป้องปราบการกระท าที่จะทุจริต และให้มี
ความระมัดระวังในกรณีท่ีไม่ทราบระเบียบ หรือไม่มี
เจตนากระท าความผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ๕6  ร ่ีทบอ  2 (ตารา ่ีทง  6 – 9) 
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2 ความประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3 ความประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
         ทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวน/งาน 
 
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐม 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ตารางท่ี 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยง

การทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้นต้องก ากับดูแลและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
1)     

1.2 ผู้ปฏิบัติรับทราบแนวทางในการตรวจสอบ    
1.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้นต้องก ากับดูแลและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
2)    

2.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดราคา
กลางให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามประกาศ
กรมบัญชีกลางและระเบียบการคลัง 

   

2.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
 
 
 
 
 
 



ที ่
มาตรการป้องกันการ

ทุจริต 
โอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

3.1 ประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานของปลัด
จังหวัดนครปฐม 

3)     

3.2 ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้น
ต้องก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

   

3.3 ผู้ปฏิบัติปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

   

3.4 ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

   

 
ตารางท่ี 7 จัดท าระบบความเสี่ยง 

ตารางท่ี 7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

-- ไม่มี -- -- ไม่มี -- 
 
ตารางท่ี 7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

-- ไม่มี -- -- ไม่มี -- 
 
ตารางท่ี 7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริต ความเห็นเพ่ิมเติม 

การรับสินบนในการ
ด าเนินการให้ประชาชน 

ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในหน่วยงานแล้ว ยังเข้าร่วมการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย 

 
ตารางท่ี 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
1 ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้นต้องก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงาน

ของเจ้าหน้าที่ พร้อมค าสั่งมอบหมายหน้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- - 

2 ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างเป็นรูปธรรม - - 
3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - - 



 

ที ่
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
4 การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีในการลดความเสี่ยง - - 
5 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของปลัดจังหวัดนครปฐม - - 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐม ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริตด้านความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยระบุโอกาสและความเส่ียง คือ 
การรับสินบนในการด าเนินการให้ประชาชน 
 
 

ตารางท่ี 9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
หน่วยงานที่ประเมิน ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐม 
ชื่อแผนบริหารความเส ี่ยง การรับสินบนในการ ำด เนินการให้ประชาชน 
โอกาส/ความเ ่ีสยง เจ้าหน้าที่ในสังกัดอาจจะมีการเรียกรับสินบนในการ

ำด เนินการให้ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานะการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 
 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา … 

 
ตารางท่ี 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
หน่วยงานที่เสนอขอ - 
วันที่เสนอขอ - 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม - 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ - 
ผู้รับผิดชอบหลัก - 
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง - 
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง - 
ระดับความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

- - 
 
หมายเหตุ ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐมมีแนวทางหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ จึงไม่มีการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


