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คำนำ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั ่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ        
ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงขององค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ     
อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนำเครื ่องมือการประเมินความเส ี ่ยงการทุจร ิตมาใช้ในองค์กร เป็นหลักประกัน               
ในระดับหนึ่งเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตโดยที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็จะเป็นความเสียหายที่  
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เนื่องจากมีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน ่วยงานภาครัฐให ้บร ิหารงานภายใต ้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเม ินความเส ี ่ยงการทุจริต                   
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงของการดำเนินงานที ่อาจก่อให้เกิดการทุจร ิต อันเป็นมาตรการป้องกันการทุจร ิตเช ิงรุก                   
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวดันราธิวาส 

การบริหารความเสี่ยง  
ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่าง

รวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารและ                         
พัฒนาประเทศทำให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

ความหมาย 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปัจจัยความเสี่ยงและควบคุมกิจกรรมและ

กระบวนงานต่างๆ โดยลดสาเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อควบคุมให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 ๑. ปัจจัยภายใน เช่น โยบายของผู ้บริหาร ความซื ่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพ บุคลากร                  

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

 ๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ประเภทของความเสี่ยง 
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ และ

นโยบายในการบริหารงาน 
 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง

งบประมาณ การเงิน เช่น ความผิดพลาดจากการเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

 3. ความเสี ่ยงด้านการดำเน ินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่ เก ิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 4. ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้อง 
(Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
หรือกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
1. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น ความพึงพอใจของ

ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ หรือเพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียน หรือเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2. ระบุความเสี่ยง เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของผู้ปฏิบัติงาน 
3. ประเมินความเสี่ยง คือ การกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ต่อองค์กร รวมทั้ง

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนแก่องค์กรและให้ค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ดังนี้ 
 (1) น้อยมาก 
 (2) น้อย 
 (3) ปานกลาง 
 (4) สูง 
 (5) สูงมาก 
ต่อมาให้นำผลคะแนนของโอกาสที่เกินความเสี่ยงมาคูณกับผลกระทบที่เกิดขึ้นขององค์กรจะได้ผลรวมของ     
การประเมินนั้นสามารถจำแนกความเสี่ยงได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ผลรวมค่าคะแนน 
 1 - 2 คะแนน                   ระดับความเสี่ยงน้อยมาก 
 3 - 4 คะแนน                   ระดับความเสี่ยงน้อย 
 5 - 9 คะแนน                   ระดับความเสียงปานกลาง 
 10 - 16 คะแนน               ระดับความเสียงสูง 
 17 - 25 คะแนน               ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

4. กำหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง คือ การกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     
ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 วิธีดังนี้ 
(1) การยอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
(2) การลดความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยง     
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
(3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง การดำเนินการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใช้กลยุทธ์นี้อาจต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุได้หรือไม่ เพ่ือดำเนินการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงต่อไป 
(4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง การร่วมจัดการ โดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืน 

5. กำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ การกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการยอมรับ
ความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการโอนความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยงของผู้บริหารได้ 

6. การติดตามและเฝ้าระวังความเสี ่ยง คือ ติดตามและรายงานผลในการดำเนิ นการ            
หรือดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากลยุทธ์ของผู้บริหารจะได้รับการดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวของการปฏิบัติงานทีท่ี่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย น้อยมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด    
การทุจริตหรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 ได้ดังนี ้

ประเด็นความ
เสี่ยง 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

ค่าความ
เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริตหรือ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจ ัดซ ื ้ อจั ด
จ้าง 

เจ้าหน้าที ่เรียกรับผลประโยชน์
ระหว่างตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

ปานกลาง สูง สูง - เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรืองานจ้าง 
- ส ่งเสร ิมการเข ้าร ่วม
โครงการความโปร่งใสใน
กา รก ่ อ ส ร ้ า งภ าครั ฐ 
ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มี
ภาคประชาชนที่มีส่วนได้
เสียเข้าร่วมประชุมและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นใน
การดำเนินงาน พร้อมทั้ง
ให ้ภาคประชาชนร ่วม
ต ร ว จ ส อ บ ด ำ เ นิ น
โครงการได้ตลอดเวลา 

ความโปร ่ ง ใส
ข อ ง ก า ร ใ ช้
อ ำ น า จ  แ ล ะ
ตำแหน่งหน้าที ่

- การบริหารงานบุคคล เช่น การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การดำเนินการ
ทางวินัย เป็นต้น ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าว เป็นการใช้ดุลยพินิจโดย
มิชอบหรือเพื่อกลั่นแกล้ง หรือมี
การเร ียกรับผลประโยชน์ตอบ
แทนในการใช้อำนาจ  
- การเรียกรับผลประโยชน์ตอบ
แทนในการออกใบอนุญาตต่างๆ 
หรือเพ่ือรับบุคคลเข้าทำงาน 

น้อย ปานกลาง ปานกลาง - กำหนดนโยบายของ
ผู้บริหาร ให้การใช้ดุลย
พินิจด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
- จัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
- เปิดช่องทางให้มีการ
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 


