
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 
ขั้นตอนท่ี 1  การระบุความเสี่ยง Risk Identficati 
               1. ความเสี่ยงการทจุริตที่เก่ียวข้องกับการพจิารณา อนญุาต 
               2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหนง่หน้าที ่
               3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
ตารางระบุความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

know factor 
ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

Unknow factor 
ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
การนำรถยนต์ของหนว่ยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของหน่วยงานบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

  
 
 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน 
การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากหน่วยงาน 

  
 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญา
ซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือ
บริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 

 

การทำงานพิเศษ 
การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่เหนือ
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
และปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
  
ขั้นตอนท่ี 2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
                 วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
                 สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ 
                 สถานะสีเหลือง :  เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
                 สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
                 สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ 
 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม            Lucf’lucf’lucf’ส้ม 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานของหน่วยงานบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่
กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง 

 

   

การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน 
การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
หน่วยงาน 

 
   

การทำธุรกิจส่วนตัว 
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจาก
ร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 
 

  

การทำงานพิเศษ 
การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่
เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงาน 

 

 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล และปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

 

 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 



 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ระดับความเสีย่ง 
ตารางระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับ 

ความจำเป็น 
ของการระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจำเป็น x รุนแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของหน่วยงานบ่อยครั้ง
ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับ
มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่า
ความเป็นจริง 

1 1 1 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน 
การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้น
ได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน 

1 1 1 

การทำธุรกิจส่วนตัว 
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัว
ตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

2 2 4 

การทำงานพิเศษ 
การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษ
อ่ืนๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงาน 

2 2 4 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล และปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

2 2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
                  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง) จาก
ตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบ
กับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น  
3 ระดับ คือ 

   ระดับดี :จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
ผลเสียทางการเงิน 
                  ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
                  ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ       
ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง     

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ
หน่วยงานบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย
ค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความ
เป็นจริง 

ระดับด ี  

  

การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน 
การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน 

 
    ระดับดี 

 
 

  

การทำธุรกิจส่วนตัว 
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือ
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่
ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

ระดับด ี  

  

การทำงานพิเศษ 
ก า ร ที่ เจ้ า ห น้ า ที่ ไม่ ท ำ ง าน ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่
เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่เหนือ
อำนาจหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

ระดับด ี  

  

 
 
 



 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล และปกปิด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

ระดับด ี  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ขั้นตอนท่ี 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
                  กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่   4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติ งานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามลำดับคำขอ 

2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 

ประชุมชี้แจง เน้นย้ำ กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่  
ที่ เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ให้ดำเนินการตาม
ระเบยีบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ขั้นตอนท่ี 6  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 
 

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด
ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ / 

 

  

2 ประชุมชี้แจง เน้นย้ำ กับข้าราชการ 
เจ้ า ห น้ า ที่  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  อ ย่ า ง
สม่ำเสมอ ให้ดำเนินการตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  

  

 

                  เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดย
การแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้ 
                      สถานะสีเขียว    (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
                                          : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
                      สถานะสีเหลือง  (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
                                          : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
                                            กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง 
                                            น้อยลงกว่าระดับ 3  
                     สถานะสีแดง      (เกินกว่าการยอมรับ) 
                                          : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมข้ึน             
                                           แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ขั้นตอนท่ี 7  จดัทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้
ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของหน่วยงาน
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่า
น้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิก
กว่าความเป็นจริง 

กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้าราชการนำทรัพย์สินนของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

 

  

การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับ
สินบน 
การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
จากหน่วยงาน 

ก ำ ชั บ  ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานให้
ปฏิบั ติตามนโยบายไม่ รับ
ของขวัญทุกชนิด (No Gift 
Policy) อย่างเคร่งครัด 

 

  

การทำธุรกิจส่วนตัว 
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจาก
ร้านหรือบริษัทของครอบครัว
ตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วน
อยู่ 

การชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบ
ของการปฏิบัติราชการอย่าง
เคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่
อย่างซือ่สัตย์  

  

การทำงานพิเศษ 
การที่ เจ้าหน้าที่ ไม่ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่ วยงานอย่าง
เต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษ
อ่ืนๆ ที่อยู่ เหนืออำนาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

ชี้ แจงให้  ข้ าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่  เข้ าใจบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง และปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิ ด ป ร ะ โย ช น์ สู งสุ ด แ ก่
หน่วยงาน 

 

  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้ เปรียบหรือชนะการ
ประมูล และปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้ อจั ดจ้ างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 
 

ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่าย
ชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 

  

 



 
 
 

ขั้นตอนท่ี 8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที่ 
ระดับความเสี่ยง 

สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
 

- - 

2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - - 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

โอกาส/ ความเสี่ยง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

สถานะของการดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 

                       ยังไม่ได้ดำเนินการ 

                 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

                 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถว้น 

                 ต้องการปรับปรงุแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

                 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 ................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

             ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ 2565  
สถานะความเสี่ยง สีเขียว  
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

           แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 จำนวน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
4. มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
5. เจตจำนงสุจริตในการบริหาร 

                                 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


