
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 

กฎหมายที่ก าหนด 
- การควบคุม การก ากับดูแลตรวจสอบ เรื่องการ 
เบิกจ่ายเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 
กฎหมายที่ก าหนด 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อ 
กฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์น้อย 
- ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ 

 ✓ 

๒. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
- มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายข้ันตอน โดยอาจ 
มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมี 
ประสบการณ์ในการปฏบิัติงานน้อย 

 ✓ 

 
Know Factor ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด 
 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 
☐๑. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
☐๒. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
🗹๓. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือกระบวนงาน / งาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ช่ือหน่วยงาน / องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก    โทรศัพท์ 055-898541 
 



ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ท่ี โอกาส / ความเส่ียง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อกฎหมายท่ีก าหนด 
✓    

๒. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ มี 
หลายข้ันตอนและมีระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็น 
จ านวนมาก อาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

✓    

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขียว ความเล่ียงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง ความเสียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน  
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีสัม ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนการท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย
ขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติได้ 
สถานะสีแดง ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
 
 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
ท่ี โอกาส / ความเสี่ยง ระดับความจ าเป็น

ของการเฝ้าระวัง   
๓      ๒      ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ      
๓      ๒      ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนด 

๑ ๑ ๑ 

๒. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสดุ มีหลายข้ันตอนและมี 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็น 
จ านวนมาก อาจท าให้เกิดความ 
ผิดพลาดได้ 

๑ ๑ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST 
หมายถึง มีความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ใด้ ค่าของ 
MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม  หรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ 
ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครื่อข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่า
อยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user 
ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Process หรือกระทบด้าน
การเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ท่ี โอกาส / ความเสี่ยง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

ระเบียบข้อกฎหมายท่ีก าหนด 
 ๑ 

๒. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ มีหลายข้ันตอนและมีระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก อาจ
ท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

 ๑ 

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส / ความเสี่ยง 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร 
ภาคีเครือข่าย 

X   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial X   
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user X   
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X   
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x   



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ 
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข้ อ
กฎหมายท่ีก าหนด 
๒. กระบวนการการจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดหาพั ส ดุ  มี
หลายขั้นตอนและมีระเบียบ
กฎ หม าย ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง เป็ น
จ านวนมาก อาจท าให้ เกิด
ความผิดพลาดได้ 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมิน การควบคุมการทุจริตว่ามีระดับ
ควบคุมความส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดส่องเฝ้าระวัง
ในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี จัดการได้ทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน 
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับ
ได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

 

 

 

  

 



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยง…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ี รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
- - - 

   

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix ในตารางที่ ๔ ท่ีอยู่ใน 
ช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ป่านกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง
กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปาน
กลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ท่ี มาตราการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
๑. - ศึกษาระเบียบกฎหมายหนังสือส่ัง

การท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนด 

✓   

๒. - ศึกษาข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละกรณี 
- ด าเนินการตามข้ันตอนให้เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลา 

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสดุ มีหลายข้ันตอนและ
มีระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็น
จ านวนมากระเบียบกฎหมายมีการ
เปล่ียนแปลงให้ทันสมัยตลอดเวลา 
อาจท าให้เกิดการตีความผิดพลาดได้ 

✓   

แสดงสถานะการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเส่ียง
ของตารางท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตออกเป็น๓ สี ได้แก่ สีเขียว สี
เหลือง สีแดง 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในช่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบายโครงการ กิจกรรมท่ี
เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓ 
สถานะสีแดง เกิดกรณีท่ีอยู่ในช่ายังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ โยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มข้ึน 
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓ 



ตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 

 
๗.๒ (สถานะสีดเหลือง Yellow) เกิดแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสเีหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 

 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสเีขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายท่ีก าหนด 
๒. กระบวนการการจดัซือ้จดัจา้ง และการจดัหาพสัดุ
มีหลายขัน้ตอนและมีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นจ านวนมาก อาจท าใหเ้กิดความผิดพลาดได  ้

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้
จ่ายเงิน พร้อมก าชับถึงโทษจากการทุจริต 
๒. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก กระตุ้นให้มีความละอายต่อ
การทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ 

ตารางที่ ๘ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

ท่ี 
สรุปสถานะความเส่ียง (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ี
ก าหนด 

✓   

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ มีหลายข้ันตอน
และมีระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากอาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดได้ 

✓   

 
 
 
 
 



ตารางที่ ๘ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี 3๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยงานท่ีประเงนิ  องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
โอกาส/ความเส่ียง ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนด 

2. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ มีหลายข้ันตอนและมี
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

สถานะของการด าเนินการจัดการ
ความเส่ียง 

☐ยังไม่ได้ด าเนินการ 
☐เฝ้าระวัง ติดตามต่อเนื่อง 
☐เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
☐ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
☐เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการด าเนินงาน ๑. แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีการเบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษาระเบียบและจัดท าพร้อม
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความถูกต้องรอบคอบ 
๒. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง รวมท้ังปลูกจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ส่วนราชการที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
ท่ี สถานะ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 
๑ สถานะสีเขียว Green 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ท่ีก าหนด 
 - การควบคุม การก ากับดูแล
ตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่าย
เกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมายท่ีก าหนด 
 - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่
เพียงพอหรือมีประสบการณ์
น้อย 
 - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน 
ด้วยความประมาท เลินเล่อ 

๑. แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีการเบิกจ่ายเงิน 
ให้ศึกษาระเบียบและจัดท าพร้อมตรวจสอบ
เอกสารการเบิก 
จ่ายเงินด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
๒. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าท่ี พร้อมก าชับเกี่ยวกับ
การใช้ระเบียบและ 
โทษจากการทุจริต ซักข้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการใช้
จ่ายเงินในการจัดโครงการต่างๆ 
๓. ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 

  ๒. กระบวนการการจัดซื้อจัด จ้าง 
และการจัดหาพสัดุ 
 - มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นจ านวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
หลายข้ันตอน โดยอาจมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวท าให้
เกิดความผิดพลาดได้ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ
ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานน้อย 

๑. ก าหนดระบบการตรวจสอบท่ีชัดเจน เน้น
การสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้
บุคลากรมีส่วนร่วม 
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักรู้แก่บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบ และ
โทษจากการทุจริตท้ังทางวินัย ทางอาญา 
และทางละเมิด 
๓. สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง รวมท้ังปลูก
จิตส านึกให้กับบุคลากรท่ีรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ สถานะสีเหลือง Yellow 
เกิดข้ึนแล้วยอมรับได้ ควรมี 
กิจกรรมเพิ่มเติม 

  

๓ สถานะสีแดง Red 
เกินกว่ายอมรับ ควรมี 
กิจกรรมเพิ่ม 

  

 


