การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ

คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้ว จะมีผลกระทบทางลบต่อหน่วยงาน ซึ่งปัญหา
มาจากสาเหตุต่าง ๆ อาจค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ “การป้องกันการทุจริต”
คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็ นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็เกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือ
การประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานโดยประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ ตาบลสุโสะ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคาสั่ง
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น มิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ จึงจัดทาการประเมินความเสี่ยงของการ
ดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๔ เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนสุโสะ ตาบลสุโสะ
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง
มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดาเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดาเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
อีกต่อไป วัตถุป ระสงค์ของการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ หน่ว ยงานภาครัฐ มีม าตรฐานระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นาส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
กากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring
Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี
๑๙๙๑ สาหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับ ดูแล
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน

-๒หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ ๖ กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินการต่อไปได้
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ จึงจะทาให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ
๔. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการกากับควบคุมภายในมีจุดอ่อน
และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

-๓๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

-๔๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดาเนินการ ดังนี้
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต (มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ )
- เลือกงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทาการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจสอบความเสี่ยงในภาพรวมของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ

-๕๗.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การนาข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วย
กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริต
เท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ ยงในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการประเมิน
เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยง
ในเรื่องนั้น ๆ ในการดาเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการ
ทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น
Known factor และ Unknown factor
Known factor
คงความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย
ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้า หรือมีประวัติทางานอยู่แล้ว
Unknown factor
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

-๖ประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ
ตาบลสุโสะ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนการงาน …การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ...
ชื่อหน่วยงาน………………องค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ…………………………
ผู้รับผิดชอบ…………สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ……………โทรศัพท์……………-………………..
ตารางที ๑ ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

๑.

การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ
๑.๑ ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการ
สูญหาย และชารุด
๑. ๒ ขาด แคลน เจ้ า หน้ า ที่ คว บ คุ ม ดู แ ลพั ส ดุ
เฉพาะงาน ซึ่งอาจทาให้เกิดข้อบกพร่องเนื่องจากไม่
ชานาญงาน
และปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด

ประเภทความเสี่ ยงการทุจริต
Known factor
Unknown factor




หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้า หรือ
ประวัติมีอยู่แล้ว √ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น √ Unknown factor

-๗๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
การนาข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต
สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
๑. การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ
๑.๑ ไม่ มี ส ถานที่ จั ด เก็ บ พั ส ดุ ที่ ป ลอดภั ย
เสี่ยงต่อการสูญหาย และชารุด
๑.๒ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดุ
เฉพาะงาน ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด ข้ อ บกพร่ อ ง
เนื่องจากไม่ชานาญงาน และปฏิบัติไม่ตรง
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง





๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง - สูงมาก (สีส้ม กับ สี
แดง) จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ – ๓ คูณ
ด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ – ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าเป็น MUST
หมายถึง มีความจาเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน
ไม่ดาเนินการไม่ได้ (ค่า MUST อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒)
 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึง
มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต (ค่า SHOULD อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น)

-๘ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
*หากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน นั้น
 เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครือข่าย หรือมีผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือมีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓
 มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (Internal Process) หรือการเรียนรู้ องค์ความรู้
(Learning & Growth) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

๑.

การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ
๑.๑ ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย
เสี่ยงต่อการสูญหาย และชารุด
๑.๒ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดุ
เฉพาะงาน ซึ่งอาจทาให้ เกิดข้อบกพร่อง
เนื่องจากไม่ชานาญงาน และปฏิบัติไม่ตรง
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
๓ ๒ ๑

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
๓ ๒ ๑

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น x รุนแรง

๒

๒

๔

๒

๒

๔

๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การนาค่าความรุนแรงจากตาราง ๓ มาทาการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี
: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

-๙ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ
๑.๑ ไม่ มี ส ถานที่ จั ด เก็ บ พั ส ดุ ที่ ป ลอดภั ย
เสี่ยงต่อการสูญหาย และชารุด
๑.๒ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดุ
เฉพาะงาน ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด ข้ อ บกพร่ อ ง
เนื่องจากไม่ชานาญงาน และปฏิบัติไม่ตรง
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด

คุณภาพการ
จัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง ระดับสูง

พอใช้

ปานกลาง

พอใช้

ปานกลาง

๗.๕ แผนบริหารความเสี่ ยง
การนาเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง อยู่ในระดับ ปานกลาง ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ตามลาดับ
ตารางที่ ๕ : แผนบริหารความเสี่ ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง…แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง....
ที่
รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการดาเนินการป้องกันการทุจริต
๑. การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ
๑.๑ ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการสูญ ๑. ปรับปรุงสถานที่ จัดเก็บพัสดุให้ปลอดภัย
หาย และชารุด
และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบทากระบวนการ
ลงทะเบียน ครุภัณฑ์
๑.๒ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดุเฉพาะงาน ซึ่ง ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ใน
อาจทาให้เกิดข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ชานาญงาน และ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกาหนด

คาอธิบาย

-๑๐: ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control
Matrix Assessment (ตารางที่ ๔) ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้ างสูง ปานกลาง
มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตนั้นๆ (หากพบว่ามีความ
เสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่าหรือค่อนข้างต่า ให้พิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิง
เฝ้าระวัง หรือเลือกกระบวนงาน/การดาเนินงานอื่นที่อาจเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการ
ทุจริต มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ณัชพล รังสิปราการ
(นายณัชพล รังสิปราการ)
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

