
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส 

ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. (ไตรมาสที่ 3)  
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท ามาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการคัดเลือก
โครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความส าคัญส่ง
ผลกระทบในวงกว้าง เพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท า
มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ              
จากโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือ
เป็นโครงการที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบในวงกว้าง   
    

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ                  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 
31 มีนาคม 2563  
ตามที่ได้มีการแจ้งเวียนการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563                          
ณ จังหวัดนราธิวาส นั้น 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (จ านวน 16 หน้า) 
(เอกสารแนบ 1)  

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............. 

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 แบบแจ้งเวียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2563 โดยที่ประชุมเห็นชอบตามกรอบการด าเนินการเพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ              
มิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานภาครัฐ                    
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้คัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง
หรือเป็นโครงการที่มีความส าคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและ
แปรรูปปศุสัตว์เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้  งบประมาณ 11,891,000 บาท เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
มาตรการในการป้องกันการทุจริต ภายใตก้รอบการประเมินฯ ไว้ 3 ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
/ระเบียบ… 



- 2 - 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องเพื่อพิจารณา 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส 
 สืบเนื่องมาจากแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       

(พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด 
ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปีและรายงานผล                  
การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                   
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดัชนีที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

ฝ่ายเลขานุการ ได้ยกร่างการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต                    
และการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่ง                   
ชายแดนใต้ ตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน ต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ
ประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า                  
แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่า
หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

 ประเภทของความเสี่ยงและรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  

Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหา /พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า                
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติมีต านานอยู่แล้ว  

Unknown Factor คือ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

 ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor หรือ Unknown Factor) 
 ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ           

แต่มีการรับเรื่องไว้ 
  

2 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง        
ซึ่งน าไปสู่การเอประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

  

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย 
เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

  

4 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ
รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

  

5 
 
 

การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2563 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็น ท า
ให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
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ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 - การฮ้ัวประมูล 

- กรรมการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการมี  
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- โครงการมีการเอ้ือประโยชน์กับพวกพ้อง 

  

6 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มี 
การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 

  

มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............
............................................................................................................................. ............. 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร  

 ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต แดง เหลือง ส้ม เขียว 

1 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในค าขอ 
แต่มีการรับเรื่องไว้ 

    

2 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง 
ซึ่งน าไปสู่การเอประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

    

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

    

4 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมี
การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

    

5 การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือท่ีเกินความ
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 
โปร่งใส 
- การฮ้ัวประมูล 
- กรรมการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการมี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- โครงการมีการเอ้ือประโยชน์กับพวกพ้อง 

    

6 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มี
การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 

    

/มติที่ประชุม… 

 



- 4 – 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .............
............................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ............. 

 ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง  ระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม 
และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า                  
๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓  

 ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง                         
(Risk level matrix)) 

ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3      2     1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3      2     1 

 
ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น X 

รุนแรง 
1 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง

ซึ่งน าไปสู่การเอประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
 

3 2 6 

2 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 
 

3 2 6 

3 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมี
การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
 

3 2 6 

4 การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือท่ีเกินความ
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
 

2 2 4 

 

 มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............
................................................................................................................................... ....... 

 

 

/ขั้นตอนที่ ๔… 
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ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control  Matrix  Assessment)  

 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมิน การควบคุมการทุจริต ว่ามี
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  ไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  องค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
 อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง  ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

 ตารางที่ ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง
ซึ่งน าไปสู่การเอประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า   

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

พอใช้  ปานกลาง  

การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมี
การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

พอใช้  ปานกลาง  

การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือท่ีเกินความ
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 
โปร่งใส 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า   

 
มติที่ประชุม
................................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. .............
.......................................................................................................................................... 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

จากการด าเนินการก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือด าเนินการจัดการความเสี่ยง                      
การทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดท ารายงานผล
การเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยงจาก 5 พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้  จึงได้น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

/ตารางที่ 5... 
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ตารางที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยง
รับรองซึ่งน าไปสู่การเอประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 

- ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องการขอรับสินน้ าใจอย่างเคร่งครัด 
- ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไข
ใบส าคัญรับเงิน 

-ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี 
- ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 

3 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ
โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

- แต่งตัง้คณะกรรมตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่ม
งานอ่ืนๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

4 การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่อาจมีการแอบแฝง 
หรือที่เกินความจ าเป็น ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความ
จ าเป็นเป็นล าดับส าคัญ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ 

โดยขั้นตอนที่ 1 – 5 ได้จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบจากโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามงบ
พัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดหรือเป็นโครงการที่มีความส าคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้ งบประมาณ   11,891,000 บาท  

มติที่ประชุม
................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................  

 

/ขั้นตอนที่ 6... 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง                            
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง 
สีแดง 


สถานะสเีขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพ่ิม  


สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  

ตารางที ่5 ตารางการจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ
สินน้ าใจอย่างเคร่งครัด 

มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู้สัญญา 

   

2 ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู้สัญญา 

   

3 ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการที่ดี 

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอม
ลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

   

4 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ
คลังอย่างเคร่งครัด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอม
ลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

   

5 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจการจ้างจาก
หน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอ่ืนๆ เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบรายการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

   

6 ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบรายการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

   

7 ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณและการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบ 

การจัดโครงการต่างๆ ของ
หน่วยงานที่แอบแฝง หรือท่ีเกิน
ความจ าเป็นท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
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ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

8 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์
ทับซ้อน 

การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่
อาจมีการแอบแฝง หรือท่ีเกินความ
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

   

 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .............
......................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ............. 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 5 ออกตามสถานะ ๓ สถานะ โดยแยก
สถานะเพ่ือทาระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  

6.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
6.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
6.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  

ตารางที ่6 ตารางจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

๑. (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีแดง) มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  

- - 

2. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  

การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

- ก ากับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย                 
ที่เก่ียวข้องกับ พรบ.พัสดุ และระเบียบราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 

มีการให้สินบน/ของขวัญ/
สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู้
สัญญา 

- ก ากับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันผลประโยชน์                 
ทับซ้อน 
- อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เก่ียวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา 

/3. (สถานะ... 
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3. (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีเขียว) มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  

เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอม
แปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญ
รับเงิน 

- ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีเขียว) มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  

การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่
อาจมีการแอบแฝง หรือท่ีเกิน
ความจ าเป็น ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

- ผู้บริหาร ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
- ด าเนินกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............
............................................................................................................................. ............. 

ขั้นตอนที่ 7 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 6 
มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า                   
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ก ากับ ติดตามประเมินผล 

ตารางที่ 7 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือ แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน 

การตรวจการจ้างไม่ตรง
ตามรูปแบบราชการโดยมี
การรบัเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

- 

 

 

2 การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2563 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็น ท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

มีการให้สินบน/ของขวัญ/
สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง     
ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับคูส่ัญญา 

- 

 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .............
................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ............. 

 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

การให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม 



คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส 
ครั้งท่ี 3/2563  

ณ จังหวัดนราธิวาส 
 

******************* 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา      
                       การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขอให้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด เพ่ือจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จ านวน 1 โครงการที่มีความส าคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ   
โดยท าเครื่อง  โครงการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ 1. – 3.  

                                                                
ที่ประชุม      โครงการเกษตรสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 1,890,600 บาท 

  โครงการปั้นแรงงานคุณภาพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ 1,370,100 บาท 

  โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,081,500 บาท 

  โครงการส่งเสริมการเลีย้งและแปรรูปปศสุัตว์เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้ งบประมาณ   
11,891,000 บาท 

ความเห็นเพื่อเติม 
............................................................................................................................. .................... 

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

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

............................................................................................................................. .................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

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

........................................................................................................................................ ......................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   จัดส่งแบบเสนอความเห็น ให้ฝ่ายเลขานุการ 
               ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrnarathiwat60@gmail.com  
               ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

(ลงช่ือ)................................................................ 
(...........................................................................) 

  ต ำแหน่ง..................................................................... 

mailto:hrnarathiwat60@gmail.com

