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ค าน า 
การยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มาก าหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการยางแห่งประเทศไทยอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข 
บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ

แสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่
ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

การยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ 
การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึ งกระบวนการ

วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุ
ของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และ
ไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการ
ท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยง ในด้านต่างๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของการยางแห่ง
ประเทศไทย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้การยางแห่งประเทศไทย
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกใน
การป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และประชาชน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด า เนินการ
วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 บ่อยมาก เกิดข้ึนตั้งแต่ 5 ครั้ง ขึ้นไป 
4 บ่อย เกิดข้ึน 4 ครั้ง 
3 ปานกลาง เกิดข้ึน 3 ครั้ง 
2 น้อย เกิดข้ึน 2 ครั้ง 
1 น้อยมาก เกิดข้ึน 1 ครั้ง 

 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้าน

การดาเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก โทษทางวินัย ไล่ออก 
4 สูง โทษทางวินัย ปลดออก 
3 ปานกลาง โทษทางวินัย ลดขั้นเงินเดือนหรือลดขั้นค่าจ้าง 
2 น้อย โทษทางวินัย ตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง 

1 น้อยมาก โทษทางวินัย ภาคทัณฑ์ 
 
 
 
 
 



 
 
 

4 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงต่ า (Low Risk : L) 1- 3 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 

 

 
 
การจัดล าดับความรุนแรงความเสี่ยง (Risk Ranking) ของ กยท. 
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แผนผังจัดระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของ กยท. 

 
 
Risk Appetite Boundary  : ขอบเขตระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ า – ปานกลาง (สีเขียว – สีเหลือง) 
 
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การยางแห่งประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง
สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

การยางแห่งประเทศไทย จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 
4 ประเด็นหลัก ที่พบการกระท าผิดวินัยพนักงานที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ
ของการกระท าผิดวินัยมากที่สุดของการยางแห่งประเทศไทยในรอบ 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประกอบด้วยจ านวนผู้กระท าผิดรวมทั้งสิ้น 19 คน (1) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ จ านวน 8 
คน (ร้อยละ 0.35) (2) การเบิกค่าใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการไม่เป็นไปตามระเบียบ 1 คน (ร้อยละ 
0.04) (3) การน าของหลวงไปใช้ส่วนตัว 1 คน (ร้อยละ 0.04) (4) การพิจารณาอนุมัติเงินเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรไม่เป็นไปตามระเบียบ-ข้อบังคับ 10 คน (ร้อยละ 0.35)  
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
 

ปีงบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

การเบิกค่าใช้จ่ายสิทธิ
สวัสดิการไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ 

การน าของหลวง
ไปใช้ส่วนตัว 

การพิจารณา
อนุมัติเงินเพ่ือ

ช่วยเหลือ
เกษตรกรไม่
เป็นไปตาม

ระเบียบ-ข้อบังคับ 
2561 8 1 1 10 
รวม 8 1 1 10 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) การยางแห่งประเทศไทย 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

(1) 

การจัดซื้อจัด

จ้างไม่เป็นไป

ตามระเบียบ 

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ มีการใช้อ านาจ
เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์  

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่าแลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอ่ืนใดให้
สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

3 3 9 

(ปาน

กลาง) 

4 

(2) การเบิก

ค่าใช้จ่าย

สิทธิ

สวัสดิการไม่

เป็นไปตาม

ระเบียบ 

การเบิกจ่ายสิทธิ
สวัสดิการ (ค่า
รักษาพยาบาล) น าใบค่า
รักษาพยาบาลมาเบิก
ซ้ าซ้อน 
 
 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายสิทธิ
สวัสดิการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 1 1 

(น้อย

มาก) 

1 



 
 
 

(3) 

การน าของ

หลวงไปใช้

ส่วนตัว 

การเบียดบังวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของทางราชการ
ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 

เพ่ือให้การเบิกจ่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์เป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 1 1 

(น้อย

มาก) 

1 

(4) การ

พิจารณา

อนุมัติเงิน

เพ่ือ

ช่วยเหลือ

เกษตรกรไม่

เป็นไปตาม

ระเบียบ-

ข้อบังคับ 

การใช้อ านาจเพ่ือเรียก

รับผลประโยชน์/

ของขวัญ สินน้ าใจ เพื่อ

หวังผลประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

เพ่ือให้การพิจารณา

อนุมัติเงินช่วยเหลือ

เกษตรกรเป็นไปตาม

ระเบียบ-ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องฯ 

5 5 25 

(สูง

มาก) 

25 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 3 (ปานกลาง = 9คะแนน) 
การเบิกค่าใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ล าดับ 1 (น้อยมาก = 1คะแนน) 

การน าของหลวงไปใช้ส่วนตัว ล าดับ 1 (น้อยมาก = 1คะแนน) 
การพิจารณาอนุมัติเงินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไม่
เป็นไปตามระเบียบ-ข้อบังคับ 

ล าดับ 5 (สูงมาก = 25คะแนน) 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีจะ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 ได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยงระดับสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความ
เสี่ยง และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง ได้แก่ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินเพ่ือ



ช่วยเหลือเกษตรกรไม่เป็นไปตามระเบียบ-ข้อบังคับ จากข้อมูลพบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิด
จากการก ากับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบไม่ได้มีการรายงานหรือตรวจสอบเป็นระยะ ไม่มีการ 
รายงานการเงินให้ผู้บริหารสอบทานทุกไตรมาส จ าเป็นต้องก าหนดวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายต่อไป 
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2. ความเสี่ยงระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป

ตามระเบียบ ซึ่งอยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุมและป้องกันเพ่ือจ ากัดความเสี่ยง
ต่อไป จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยัง
ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
2.3 แผนบริหารความเสี่ยง 

เป็นการน าเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-
Control Matrix Assessment ที่อยู่ในระดับ สูงมาก และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตตามล าดับความรุนแรง 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ที ่ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การพิจารณาอนุมัติ เ งิน เ พ่ือช่ วยเหลือ

เกษตรกรไม่เป็นไปตามระเบียบ-ข้อบังคับ 
1. ควบคุม ก ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางการอนุมัติเงินเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับให้พนักงานที่รับผิดชอบจัดท า
รายงานสรุปการอนุมัติเงินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
รายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 
3. ตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
อนุมัติเงินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ-ข้อบังคับฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. มีการจัดท ารายงานเรื่องร้องเรียนใน
กระบวนการอนุมัติเงินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
รายงานต่อผู้ว่าการฯ ทราบทุกไตรมาส 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1. ควบคุม ก ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
หลัก เกณฑ์  แนวทางการจัดซื้ อจั ดจ้ างอย่ า ง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับให้พนักงานที่รับผิดชอบจัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และ
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
3. ตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ-ข้อบังคับ
ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. มีการจัดท ารายงานเรื่องร้องเรียนใน
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างรายงานต่อผู้ว่าการฯ 
ทราบทุกไตรมาส 
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