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 ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ความเป็นมา 
การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  

ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติ
ที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตราติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓              
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ของ
ประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบ
ปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้น าเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและ
ต่อต้นการทุจริตใน องค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาคด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ขัดกันหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามคู่มือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน 

การมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน    
รวมถือ เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระและความ
เป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพ 
การให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึง 
4 ระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี
ความรู้ ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมากจนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประเด็น 
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ

ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ
วัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสีย
และ โอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่
อาจจะส่งผล กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  
อย่างเป็น ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงก าหนดแนวทางใน 
การจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)        
ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบ        
ธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ื อลด
ปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ 
รัฐ ได้ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงาน ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอและการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

นิยามความเสี่ยง 
    ความเสี่ยง  
    ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ 
ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และ   
การบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  
๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย  
๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

    การบริหารความเสี่ยง  
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ 
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

    ระบบบริหารความเสี่ยง  
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง 

กระบวนการด าเนินต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง 
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่าง - มีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และ
ชื่อเสียงของ องค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจาก
หน่วยงานทุกระดับทั่ว ทั้งองค์กร 
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วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้

ดังนั้น 
   ๑) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
 ๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
 ๓) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
 ๕) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง 

กับกลยุทธ์ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
 ๖) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล

กะลุวอ 

  เป้าหมาย  
 ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการ 

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และขัอบัญญัติงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ 

     ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสียง และ 
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

 ๓) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
     ๔) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

   ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง 
องค์กร  

   6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และ     
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่   
อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 

ประโยชน์ที่คาดหลังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
๑)  เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน 

บริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับ 
ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒)  สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง    
จะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน 
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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๓)  ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท า 
ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งคลองคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

๔)  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ 
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตาม
ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
สามารถ ปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

๕)  ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี 
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

๖)  ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความ 
เสียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน 
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะ

เป็น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ใน 
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้น 
อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ 
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 

และ ควบคุมแระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีองค์ประกอบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ดังนี้ 

-  ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
-  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
-  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
-  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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การควบคุม 
มีองค์ประกอบ ดังนี้  
- ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
- ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

การก ากับติดตามและประเมินผล 
มีองค์ประกอบ ดังนี้  
- ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
- ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 

(มี อยู่จริง และ น าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงเป็นตามมาตรฐาน COSO 2013 5 องค์ประกอบ 
17 หลักการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตเป็นหลัก 

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
   การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง

ก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการ เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และ ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็นในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง เป็นการ  สอบทาน เป็น 
ลักษณะ Post-Decision 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้ เกิดขึ้น

ซ้ าอีก 
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง - 

สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ 
ผู้บริหาร 

 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ใน ส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก ทั้งที่รู้ว่าท า ไปมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

  Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม, ล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน 
อนาคต  
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Pre-decision        Post-decision 

 

V 



• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 • แผนบริหารความเสี่ยง 

• การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

• จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

 

 

• การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

 

• การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประอบด้วย แรงกดดันหรือแรงจูงใจ หรือ โอกาส 
ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และการหา
เหตุผลสนับสน - ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต  

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี

ภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๓. ความเสียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 
  
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
อนุญาต 

 
การใช้อ านาจและต าแหน่ง

หน้าที่ 
การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

• การระบุความเสี่ยง 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



 
ส่วนที่ 3 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (O๓๖) 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้ด าเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติ  การระดมสมองจากบุคลากรของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เพ่ือคัดเลือก
งานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ที่ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้ด าเนินการในงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 ในแต่ละประเภทให้ครบคลุมทุกส่วนราชการน ามาพิจารณาท าการประเมิน ซึ่งได้จ าแนกขอบเขต
ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ ความเสียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความ เสียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว จึงท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวทาง 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงพิจารณาด าเนินการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียด
ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการ
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริ ตเท่านั้น และ
ในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยง ในภาพรวมของการด าเนินงานของส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เรื่องที่ จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยง ต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการ
ด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่า หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความ
เสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลง ในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor 
หรือ Unknown Factor 
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๑.  เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 ๒.  เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน 

ที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

การระบุความเสี่ยง  

 



Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ) 
 

 
   ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง  
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
 

Unknown Factor 
 

1. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ 
แต่มีการรับเรื่องไว้ 

  

2. มีการให้สิบบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง 
ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

  

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับ
เงิน 

  

4. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมี
การรับเงิน 

  

5. การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าของ
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564 ที่อาจมีการแอบแฝง  
หรื อที่ เ กิ นความจ า เป็ น   ท า ให้ ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า  โปร่งใส 

  

5.1 การฮ้ัวประมูล 
5.2 กรรมการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  และ
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
5.3 โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง 

6. การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง  3 ราย ขึ้นไป อาจไม่
มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 

  

7. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
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ตารางท่ี ๑  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง 
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  

    - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย / 
      ในช่อง Known Factor  

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า 
มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor  

    -  หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ 
Unknown Factor ก็ได้ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้ด าเนินการน าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือ

แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง 
ส้ม แดง    โดยระบุสถานะของ ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
•  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
• สถานะสีเหลือง : ความเสียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
• สถานะสีส้ม : ความเสียงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน        

หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกต ิ

• สถานะสีแดง : ความเสียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนทีไ่ม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
     ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ 
แต่มีการรับเรื่องไว้ 

    

2 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง 
ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

    

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ 
เบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับ
เงิน 

    

4 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมี
การ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

    

5 การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ พ.ศ.๒๕๖4 
ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่ เกินความจ าเป็น ท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่ คุ้มค่า โปร่งใส 

    

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 



ตารางที่ ๒  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการ ทุจริต
ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง
จนถึงความ เสียงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ 
เช่นกันค่า ๑ - ๓ โดยมี เกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
ระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้

   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานก ากับ

ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 

ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่าอยู่ที่ ๒ หรอื ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือกระทบด้านการ

เรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

 ๕.๑ การฮ่ัวประมูล     
๕.๒ กรรมการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕.๓ โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง 

6 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่
มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 

    

7 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

    

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

 



      ตารางท่ี ๓  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

1 
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยง 
รับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
คู่สัญญา 

3 2 6 

2 
เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสาร  
การเบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อ แก้ไข 
ใบส าคัญรับเงิน 

3 2 6 

3 
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ 
โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

3 2 6 

4 

การจัดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
พ.ศ.๒๕๖4 ที่อาจ มีการแอบแฝง หรือที่เกิน
ความจ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่      
ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

2 2 4 

5 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า 
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

3 2 6 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง)  จากตารางที่ ๓  
มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ          
จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
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การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

 



ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

 
คุณภาพ           

การจัดการ 
 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง  
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การ
เลี้ยง ซึ่ งจะน าไปสู่การเ อ้ือประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า  
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย  เช่นปลอมลายมือ
ชื่อ แก้ไขส าคัญรับเงิน 

พอใช้  ปานกลาง 
 

การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ
ราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์
จากผู้รับจ้าง 

พอใช้  ปานกลาง 
 

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ต า ม ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖4    ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกิน
ความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า  

 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพัก 

พอใช้  ปานกลาง 
 

 
 
 

เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 
บริหาร ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไข ปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง               
การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

สถานะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม  
      สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ
ความรุนแรง < 3  

      สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ/ 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
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การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 



 
   
 
 
 
 
 
 
      ตารางท่ี ๕ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ
ขอรับสินน้ าใจ 

มีการให้สินบน/ของขวัญ สินน้ าใจ/การ
เลี้ ยงรับรอง ซึ่ งจะน า ไปสู่ การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   

2 ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

มีการให้สินบท/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การ
เลี้ ยงรับรอง ซึ่ งจะน า ไปสู่ การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   

3 ชี้แจง และแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในการเป็นราชการที่ดี 

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือ
ชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

   

4 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน
และการคลังอย่างเคร่งครัด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือ
ชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

   

5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆ 
เข้าร่วมคณะกรรมการจ้าง 

การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบ
ร า ช ก า ร โ ด ย มี ก า ร รั บ เ งิ น ห รื อ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

   

6 ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ
ร า ช ก า ร โ ด ย มี ก า ร รั บ เ งิ น ห รื อ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

   

7 ควบคุม ก ากับ ดุแลการใช้จ่ าย 
งบประมาณและการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบ 

การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่
แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็น ท าให้
การใช้จ่ ายงบประมาณที่ ไม่คุ้ มค่ า 
โปร่งใส 

   

8 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลาการ
ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต  แ ล ะ
ผลประโยชน์ 

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ต า ม ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ ประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ พ.ศ.๒๕๖3  
ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความ
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
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สีแดง เกินกว่าการยอมรับ 

 

สีเหลือง 

 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

 
สีเขียว 

 

 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 



ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

9 สร้างความตระหนักในการเป็น
ราชการที่ดี 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก 

   

10 ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความ
เข้าใจในระเบียบของราชการพล
เรือนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบ 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก 

   

 
 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต      
จากตารางที่ 6 ออกตาม สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยัง
แก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยง
ออกเป็น ดังนี้ 

  ๑. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
๒. เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง)  
๓. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว) 

 
ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

๑. (สถานะสีแดง) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

- - 
 
 2. (สถานะสีเหลือง) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

การตรวจการจ้า งไม่ตรงตาม 
รูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน 
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

- ก ากับ ติดตาม ให้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ ในกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 

มี ก า ร ใ ห้ สิ น บ ท / ข อ ง ข วั ญ /
สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

- ก ากับ  ติดตาม และให้ เจ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ ตามแผนการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- อบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการ บริหาร
สัญญา 
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จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 



๓.  (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสเีขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่ าย เช่น ปลอมแปลงลายมือชื่ อ  แก้ ไข
ใบส าคัญรับเงิน 

- ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล และติดตามเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การจัดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  ที่อาจมีการแอบ
แฝง หรือที่ เกินความจ าเป็น ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

- ผู้บริหาร ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและให้
รายการผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
- ด าเนินการกิจกรรมทุกคร้ังต้องไดรับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

- ซักซ้อม และท าความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ถูกต้อง 
- ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

จังหวัดนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตตาม ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง 
ความเสียง ระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก   
เพ่ือเป็น เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้ 

ตารางท่ี ๗  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอม  

แปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอมลายมือชื่อ 

การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ
ราชการ โดยมี ก า รรั บ เ งิ นหรื อ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

 

2. การจัดโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖4   ที่อาจมีการแอบแฝง
หรือที่เกินความจ าเป็น    ท าให้การ 
ใช้ จ่ า ย งบประมาณที่ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า 
โปร่งใส 

มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

 

3. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
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การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 



ส่วนที่ ๔ การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (0๓๗) 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการ
ควบคุมความเสียง ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่
หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสียงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน
หรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพ่ิมเติม) จึงสามารถสรุป เพ่ือ ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพ่ือด าเนิน
จัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน
กระบวนการ ประเมิน ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุท าให้ 

 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขอข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
 รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

 ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 
     จริยธรรม  
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน      

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนรับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้ ๗ รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยมีการก าหนดเกณฑ์การ ประเมิน
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่ ๘ 
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การจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน 

 



ตารางท่ี 8 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (0๓๗)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
1. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยง

รับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

- ก ากับ ดุแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เร่ืองการขอรับสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
- ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับ
เงิน 

- ชี้แจง และแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี 
- ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 

3. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดย
มีการรับหรือผลประโยชน์จากผู้รับจาง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากประชาชนใน
พื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

4. การจัดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ที่อาจมีการแอบ
แฝงหรือที่ เกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
- พิจารณาแกไขความเดือดร้อนของประชาชนและความ
จ าเป็น เป็นอันดับส าคัญ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น 

5 เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก 

- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี 
- ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจ ในระเบียบของ
ข้าราชการ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการพฤติมิ
ชอบ 
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ส่วนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 0๓๗ 
จากการด าเนินการก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพ่ือด าเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยงจาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังตารางที่ 9 ดังนี้ 
ตารางท่ี ๙ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ที ่
ประเดน็ความเสี่ยงการ
ทุจรติทีอ่าจก่อให้เกดิ
ผลประโยชนท์บัซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจรติ 

แนวทาง/มาตรการ
บรหิารจดัความเสี่ยงการ
ทุจรติ และ ผลประโยชน์

ทับซ้อน 

แผนงาน/                 
กิจกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงการทุจริต และ
ผลประโยชนท์บัซ้อน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. การรับสินบนเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- มีการให้สินบน/
ของขวัญ/สินน้ าใจ/
การเลีย้งรับรอง ซึ่ง
จะน าไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

- ก ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ เรื่อการขอ
สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
- ก ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจดัซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

1. ด าเนินการทางวินัย
กับผู้กระท าความผดิ
อย่างเคร่งครัด 

1. บุคลากรมีวินัย
มากยิ่งข้ึน 
2. บุคลากรมี
จิตส านึกด้าน
จริยธรรมคุณธรรม
มากยิ่งข้ึน 

2. ปลูกจติส านึกด้าน
จริยธรรม คณุธรรม 
ให้กับบุคลากรทุก
ระดับชั้น 3. บุคลากรภาครัฐมี

ความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในการ
เป็นช้าราชการที่ดี
มากยิ่งข้ึน 

3. เสริมสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในการ
เป็นราชการที่ด ี

2. การรับการตรวจ
เอกสารทีไ่ม่ครบถ้วน
สมบูรณ์เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์แก่ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- มีการรับการตรวจ
เอกสารทีไ่ม่
ครบถ้วนสมบรูณ์
เพื่อรับเงินหรือ
ผลประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

-ช้ีแจง และแจ้งเวียนให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการทีด่ ี
- ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินและการ
คลังอย่างเคร่งครดั 

4. บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ด้านการพัสดุ
และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึน 

4. เสริมสร้างองค์กร
ความรูด้านการพัสดุตาม
ระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 5. บุคลากรภาครัฐมี

ค่านิยมในลักษณะ
เสี่ยงต่อการท า
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมากยิ่งขึ้น 

5.ส่งเสรมิการสร้าง
ค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเสี่ยงต่อการ
ท าผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. การปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ท าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย
เช่นปลอมลายมือช่ือ
แก้ ไข ใบส าคัญรับ
เงิน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจ้างจาก
หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 
- ก ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

6. บุคลากรภาครัฐมี
ความเข้าใจการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียมากยิ่งข้ึน 
 

6. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มาตรการ 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
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ที ่
ประเดน็ความเสี่ยงการ
ทุจรติทีอ่าจก่อให้เกดิ
ผลประโยชนท์บัซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจรติ 

แนวทาง/มาตรการ
บรหิารจดัความเสี่ยงการ
ทุจรติและผลประโยชน์

ทับซ้อน 

แผนงาน/                 
กิจกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงการทุจริต และ
ผลประโยชนท์บัซ้อน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

4. การจัดโครงการตาม
ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2๕๖4 
ที่อาจก่อให้เกิดความ
ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

-มี ก า ร จั ด ท า
โครงการตามตาม
ข้ อ บั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖4  ที่อาจ
มีการแอบแฝงหรือ
ที่เกินความจ าเป็น 
ท า ให้การใช้จ่ าย
งบประมาณที่ ไม่
คุ้มค่า โปร่งใส 
- มีการตรวจการ
จ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการ
โดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์
จากผู้รับจา้ง 
- มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการ
อันเป็นเท็จ 

- เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้สาธารณชน
รับทราบโดยทั่วกัน 
- พิจารณาแก้ไขความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนและความ
จ าเป็น เปน็อันดบั
ส าคัญ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแล
การใช้จ่ายงบประมาณ
และการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบยีบ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริต 
และผลประโยชนท์ับ
ซ้อน 
- ปลูกฝงัคุณธรรม
ให้กับบุคลากรทุก
ระดับชัน้ 

7. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

7. บุคลากรภาครัฐ
มีการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบมากยิ่งขึ้น 

8. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน มีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

8. บุคลากรภาครัฐ
มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ค่ า นิ ย ม ใ น ก า ร
ปฏิบั ติ ง านอย่ า ง
สุจริตมากยิ่งขึ้น 

5. การเบิกเงินราชการ
ตามสิทธ์อันเป็นเท็จ 

- มีการเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ เช่น คา่
เช่าบา้น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก 

- สร้างความตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการ
ที่ดี 
- ชี้แจง และแจ้งเวียน
ให้เกิดความเข้าใจ ใน
ระเบียบของ
ข้าราชการ การละเว้น
การปฏิบัติหนา้ที่และ
การประพฤติมิชอบ 
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