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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
การประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหนที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหน่วยงาน
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การประเมินความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับความ
โอกาส
ผลกระทบ
เสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้าง 1.มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4
4
16
ค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบ อยู่ตลอด
2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลาย
ขั้นตอน โดยบางงานอาจมีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียว ทาให้ความผิดพลาดได
3.ผู้ปฏิบัติงานมีความรูความเข้าใจไม
เพียงพอหรือมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานน้อย
4.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความ
ประมาท เลินเล่อ
5.ผูปฏิบัติงานจงใจทุจริต
2.การสารวจและ 1.การจากัดในเรื่องของเวลากับ
2
3
6
ประมาณค่าที่ดิน ปริมาณงาน ที่เข้ามา ประมาณการ
และสิ่งก่อสร้าง
ราคาที่เร่งรีบ และมี การแกไข
เปลี่ยนแปลงทาให้เกิดข้อผิดพลาด
3.งานที่ไดรับ
1.การสื่อสารในองค์กร
2
2
4
มอบหมายไมสาเร็จ 2.ไมมีข้อบังคับภายในองค์กรเรื่อง
ตามเป้าหมาย
ไมให้ ความร่วมมือ
4.การควบคุมการ 1.ไมจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ
2
2
4
ใช้ วัสดุครุภัณฑ์
2.ไมมีการตรวจสอบพัสดุอย่าง
สม่าเสมอ

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

5.การนาทรัพย์สิน
ของทางราชการไป
ใช้ประโยชนสวนตัว
(รถยนต์ , วัสดุ
สานักงาน)
6.การปฏิบัติหรือ
ละ เว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่

1.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
2. ขาดการควบคุม การกากับติดตาม
หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทาง
ราชการ
1.การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ
ผลประโยชนแก ตนเองหรือบุคคลอื่น
2.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให
เกิด ความเสียหายแกทางราชการ

การประเมินความเสี่ยง
ระดับความ
โอกาส
ผลกระทบ
เสี่ยง
1
2
2

1

2

การจัดลาดับความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
2.การสารวจและ ประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3.งานที่ไดรับ มอบหมายไมสาเร็จ ตามเป้าหมาย
4.การควบคุมการใช้ วัสดุครุภัณฑ์
5.การนาทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชนส
วนตัว (รถยนต์ , วัสดุ สานักงาน)
6.การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่

ลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 16
ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6
ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4
ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4
ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 2
ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 2

2

ผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับ
ความ เสี่ยงสูงมาก จากการประเมินพบว่า มีระเบียบ
กฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบ อยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างมีหลายขั้นตอน บาง กระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวอาจทาให้เกิด ความผิดพลาดได
ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยงข้อง หรือ
ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

การดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง
1.จัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูแก
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอสมอ เพื่อให้
การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได
2.กาหนดแผนอัตรากาลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
3.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
4.หากพบว่ามีการกระทาผิดจะต้องดาเนินการทาง
วินัย อย่างเคร่งครัด
5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร
ใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และการ
แสวงหา ผลประโยชนสวนตนในตาแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรไดโดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การ
มอบนโยบาย ของผูบริหาร และการเผยแพรกิจกรรม
ด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง
จิตสานึกสุจริต

2.การสารวจและประมาณการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่
ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า
มีข้อจากัดเรื่องเวลากับปริมาณงานที่เข้ามา และ
จานวน เจาหน้าทีไ่ มสมดุลกัน การประมาณราคาที่เร่ง
รีบ บางครั้งแบบไมสมบูรณมีการแกไขและ
เปลี่ยนแปลงทา ให้เกิดข้อผิดพลาด

1.จัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูแก
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อ
กฎหมาย เรื่องแบบ ก่อสร้างและระเบียบ ข้อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได
2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ
การประมาณการราคางานก่อสร้าง เพื่อไมให้เกิด
ข้อผิดพลาด

เหตุการณ์ความเสี่ยง

การดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง

3.งานที่ไดรับมอบหมายไมสาเร็จตามเป้าหมาย อยู่ใน 1.สร้างความเข้าใจในองค์กร ด้วยการสื่อสารให้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า
ชัดเจน
เจ้าหน้าที่หรือผูปฏิบัติงานไดรับการสื่อสารที่ไมชัดเจน 2. กาหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ไม
มีข้อบังคับภายในองค์กรเรื่องไมให้ความร่วมมือ
4. การควบคุมการใช้วัสดุครุภัณฑ์ อยู่ในระดับความ
เสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า ไมมีการ
ควบคุม วัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ไมมีการ
ตรวจสอบพัสดุ อย่างสม่าเสมอ

1.จัดทาทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

5. การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน
ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการ
ประเมินพบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรูความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุม
กากับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

1.สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

6. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของ เจ้าหน้าทีอ่ ยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จาก
การ ประเมินพบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประ
โยชนแก ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหนที่ จนก่อให้เกิดความเสียหายของทาง
ราชการ

1.การเผยแพรความรูและสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน
หรือบุคคลอื่น

2. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุ อย่างสม่าเสมอหรือ
ตามที่ ระเบียบ กฎหมายกาหนด

2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
3. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม

2.หัวหนาหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.หากพบว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ ตองมีการดาเนินการทางวินัยกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทันที

