การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําป 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองนอก อําเออแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย

คํานํา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ที่ ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึง
จําเปนนต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนนหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเปนน
เจตจํานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรปปแบบ อันเปนนวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง การทุจริตมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เปนนหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่บบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนนความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตมาใช้ เบราะได้มี
การเตรียมการป้องกัันลั่วงหน้าไวั้โดยให้เปนนส่วนหนัึ่งของการปฏัิบัติงานประจํ ซึั่งไมั่ใชั่การเบัิ่มภาระงานแตั่อยั่างใด องคั์การบรัิหารสั่วนตํบลแม่สลอง
นอก เปนนองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถัิ่น ทัี่มัีบทบาทใน การ ขัับเคลัื่อนหนั่วยงานภาครัฐใหั้บรัิหารงานภายใตั้กรอบธรรมาภัิบาล โดยการประเมัินความเสัีั่ยงก
ารทัุจริต จะ เปนนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเบื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กําหนดให้ทุกส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เบื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประบฤติ มิชอบได้
องค์การบริหาร ส่วนตําบลแม่สลองนอก จึงได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เบื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือ แนวทางในการบรัิหารจััดก
ารความเสัีั่ยงของการดํเนัินงานทัีั่อาจกั่อใหั้เกัิด การทัุจรัิตซัึ่งเปั็นมาตรการปั้องกััน การทุจริตเชิงรุกทัี่มีประสิทธัิภาบต่อไป
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกัันการทุจริตสามารถจะชั่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การ
ออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อ
ต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์ถือเปนนการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้
เปนน หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตหรือในกรณีที่บบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหา น้อยกว่า
องค์ก รอื่น หรือ หาก เกิดความ เสัีย หายขัึ้น กั็จะเปั็น ความเสัียหายทัี่น ั้อยกวั่าองคั์ก รทัี่ไมั่มัีการนํเครัืั่องมัือประเมัินความเสัีั่ยงมาใชั้เบราะไดั้มี การ
เตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เปนนส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเบิ่มภาระ งานแต่ อย่างใด
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเบื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเปนน มาตรการ ป้องกันการทุจริตเชัิงรุกทัี่มีประสิทธัิภาบต่อไป
2. การบริหารจััดการความเสี่ยงมัีความแตกต่างจากการตรวจสอบอายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน ปฏัิบััตัิงานทัุกครัั้ง และแทรกกัิจกรรม การ ต
อบโตั้ความเสัีั่ยงไวั้กั่อนเรัิั่มปฏัิบััตัิงานหลัักตามภาระงานปกติ ของ การเฝ้าระวังความเสัี่ยงล่วงหน้าจากทัุกภาระงานร่วมกััน โดยเปนนสั่วนหนัึ่ง ของ ความรับ
ผิดชอบ ปกติที่มัีการ รับรัป้ และยอมรับจากผป้ที่เกี่ยวข้อง(ผป้นําส่งงานให้) เปนนลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเปนน ลักษณะ กํกับ ติดตาม
ความเสี่ยงเปนนการสอบทาน เปนนลัักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลั ก ของ การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่ง
มาตรฐาน COSO เปนนมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก ประกาศใชั้เมื่อปี 1992 สํหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17
หลัักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สอาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)
หลัักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลัักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถัึงความรับผัิดชอบตั่อการกํกับดัปแล
หลัักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบรัิหาร มีอํนาจการสัั่งการชััดเจน
หลัักการที่ 4 องค์กร จปงใจ รักษาไวั้และจปงใจบนักงาน
หลัักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตํแหน่งรับผัิดชอบต่อการควบคัุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
หลัักการที่ 6 กํหนดเปั้าหมายชัดเจน
หลัักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสัี่ยงอย่างครอบคลุม
หลัักการที่ 8 บัิจารณาโอกาสที่จะเกัิดการทุจริต
หลัักการที่ 9 ระบุและประเมัินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคัุมภายใน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
หลัักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยป่ในระดับทีย่ อมรับได้
หลัักการที่ 11 บัันนาระบบเทคโนโลยัีที่ใช้ในการควบคัุม
หลัักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)
หลัักการที่ 13 องคั์กรขั้อมปลทีั่เกี่ยวข้องและมัีคุณภาบ
หลัักการที่ 14 มีการสัืั่อสารขั้อมปลภายในองคั์กร ให้การควบคุมภายในดํเนินตั่อไปได้
หลัักการที่ 15 มีการสัืั่อสารกัับหนั่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคัุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํกับติดตามและประเมัินผล(Monitoring Activities)
หลัักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลัักการที่ 17 ประเมินและสืั่อสารข้อบกบร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภาย
ในแต่ละองค์ประกอบและหลัักการจะตั้อง Present & Function(มีอยป่จรัิงและนํไปปฏัิบัติไดั้) อัีกทั้ง ทํงาน อย่างสอดคลั้องและสัมบัันธั์กัน
จึงจะทํให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิผล

2

4. องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรัือปัจจััยที่นํไปสัป่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ แรงจปงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่ง
เกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาบการควบคุมกํากับ ควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุน การก
ระทําตามทฤษีี สามเหลัี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

Opportunity

5. ขอบเขตประเมัินความเสีั่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองนอก จะแบ่งความเสี่ยงออกเปนน 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉบาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามบระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการบิจารณา อนุญาตของทางราชการ บ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ Opportunity
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรั่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรับยากรภาครัฐ
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การใช้แาห ยนบปรตมาณ ละตการบริ่ารแัดการ่รัพยากรภาครัฐ

6. ขั้นตอนการประเมัินความเสี่ยงการทุจริต มัี9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทํรายงานการบริหารความเสัี่ยง
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
วัิีีวิเคราะหั์ความเสีั่ยง
เปนนการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรปปแบบ บฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จําเปนนของ การเฝ้าระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ของการ ดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองคั์การบรัิหารสั่วนตํบลแม่สลองนอก ที่มีประสิทธัิภาบ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉบาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ
หรืออนุญาต ตามบระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการบิจารณาอนุญาต ของทางราชการ บ.ศ. 2558)
ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรับยากรภาครัฐ

4

ชื่อกระบวนงาน/งาน “การบริหารสัญญา”
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่ร่วมกับผป้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เบื่อ
ประหยัด งบประมาณในการ ก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่
เปนนไปตาม รปปแบบรายการ

ประเอทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)
(ยังไมั่เคยเกิดขึ้น)
✓

2.การวัิเคราะหั์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดปแลได้
สถานะสีส้ม :
ความเสี่ยงระดับสัปง เปนนกระบวนงานที่มีผป้เกี่ยวขั้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จน
ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง :
ความเสี่ยงระดับสปงมาก เปนนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รป้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่
สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ําเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง
✓
การ ตรวจสอบการดําเนินงาน

เหลือง

ส้ม

แดง

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
3.1 ระดับความจําเปนนของการเ้าาระวัง
ระดับ 3 หมายถัึง เปนนขั้นตอนหลัักของกระบวนการและมัีความเสี่ยงในการทุจริตสัปง
ระดับ 2 หมายถัึง เปนนขั้นตอนหลัักของกระบวนการและมัีความเสี่ยงในการทุจริตทีั่ไม่สปงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เปนนขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผป้ใช้บริการ/ผป้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดปแล/บันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผป้ใช้บริการ/ผป้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดปแล/บันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรป้/องค์ความรป้

ตารางทัี่3 SCORING ทะเบัียนข้อมัลลที่ตั้องเ้าาระวััง 2 มัิติ
ระดับความจําเปนน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเ้าาระวััง
321
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ
2
ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน
ประกอบการบิจารณา
3.1 ระดับความจําเปนนของการเ้าาระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ
งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
บิจารณา
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง การตรวจรับงาน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการบิจารณา

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก MUST
3

1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
321

คั่าความเสี่ยง
รวม จําเปนน x
รุนแรง

2

6

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

2

3

x

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเปนน 3 ระดับ ดังนี้
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผป้ใช้บริการ/ผป้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มัีผลเสียทางการเงิน ไม่มัีรายจ่ายเบ
ัมิ่
พอใช้: จััดการได้โดยสั่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจััดการไมั่ได้ กระทบถัึงผปั้ใช้บรัิการ/ผป้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความ
เข้าใจ
อั่อน : จััดการไมั่ได้ หรือได้เบัียงส่วนน้อย การจัดการเบัิ่มเกัิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถัึง ผป้ใช้บริการ/ผป้รับมอบผลงานและ
ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร เ พื่ อ จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการ
คัุณอาพการ
ทุจริต
จัดการ
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่าง การตรวจรับงาน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการบิจารณา

คั่าประเมัินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คั่าความเสี่ยง
คั่าความเสี่ยง
ระดับปาน กลาง
ระดับต่ํา

คั่าความเสี่ยง
ระดับสลง

✓

บอใช้

ชื่อกระบวนงาน/งาน “การบริหารงานบุคคล/การรับสมัครพนักงานจ้าง”
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การรับสมัครบนักงานจ้างไม่เปนนธรรมไม่โปร่งใสหรือมีบุคคลที่
เปนนเครือญาติหรือบุคคลที่ไตนเองด้รับผลประโยชน์เข้าทํางาน

ประเอทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)
(ยังไมั่เคยเกิดขึ้น)
✓

2.การวัิเคราะหั์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดปแลได้
สถานะสีส้ม :
ความเสี่ยงระดับสัปง เปนนกระบวนงานที่มีผป้เกี่ยวขั้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จน
ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง :
ความเสี่ยงระดับสปงมาก เปนนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รป้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่
สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ําเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง
✓
การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบนั ก งาน

เหลือง

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
3.1 ระดับความจําเปนนของการเ้าาระวัง
ระดับ 3 หมายถัึง เปนนขั้นตอนหลัักของกระบวนการและมัีความเสี่ยงในการทุจริตสัปง
ระดับ 2 หมายถัึง เปนนขั้นตอนหลัักของกระบวนการและมัีความเสี่ยงในการทุจริตทีั่ไม่สปงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เปนนขั้นตอนรองของกระบวนการ

ส้ม

แดง

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผป้ใช้บริการ/ผป้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดปแล/บันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผป้ใช้บริการ/ผป้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดปแล/บันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรป้/องค์ความรป้
ตารางทัี่3 SCORING ทะเบัียนข้อมัลลที่ตั้องเ้าาระวััง 2 มัิติ
ระดับความจําเปนน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเ้าาระวััง
321
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ
รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบนั ก งาน
2

3.1 ระดับความจําเปนนของการเ้าาระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการการรั บ
สมั ค รคั ด เลื อ กบนั ก งาน

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง การรั บ สมั ค ร
คั ด เลื อ กบนั ก งาน

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก MUST
3

1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
321

คั่าความเสี่ยง
รวม จําเปนน x
รุนแรง

2

6

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

2

3
x

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเปนน 3 ระดับ ดังนี้
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผป้ใช้บริการ/ผป้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มัีผลเสียทางการเงิน ไม่มัีรายจ่ายเบ
ัมิ่
พอใช้: จััดการได้โดยสั่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจััดการไมั่ได้ กระทบถัึงผปั้ใช้บรัิการ/ผป้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความ
เข้าใจ
อั่อน : จััดการไมั่ได้ หรือได้เบัียงส่วนน้อย การจัดการเบัิ่มเกัิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถัึง ผป้ใช้บริการ/ผป้รับมอบผลงานและ
ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

6

ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร เ พื่ อ จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการ
คัุณอาพการ
ทุจริต
จัดการ
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน
การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบนั ก งาน

5. แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
กระบวนงาน

บอใช้

รลปแบบ พฤติการณ์
ความ เสี่ยงการทุจรัิต

คั่าประเมัินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คั่าความเสี่ยง
คั่าความเสี่ยง
คั่าความเสี่ยง
ระดับปาน กลาง
ระดับต่ํา
ระดับสลง
✓

มาตรการดําเนินการปาองกันการ
ทุจรัิต

ระยะเวลา ผล้รับ
ดําเนินการ ผิดชอบ

1.การรับสมัครบนักงานจ้าง การบริหารงาน
ไม่เปนนธรรมไม่โปร่งใสหรือมี บุคคล/การรับสมัคร
บุคคลที่เปนนเครือญาติหรือ บนักงานจ้าง
บุคคลที่ไตนเองด้รับ
ผลประโยชน์เข้าทํางาน

เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ การรั บ
สมั ค รคั ด เลื อ ก
บนั ก งาน

แต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการทุกขั้นตอน ทั้ง ต.ค. 63 – สํานัก
การรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ การออกข้อสอบ ก.ย. 64 ปลัด
การคุมข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์ รวมถึงการ
ประชาสัมบันธ์ให้ทราบถึงการไม่เรียกรับผลประโยชน์
ใดๆและการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต

2.เจ้าหน้าที่ร่วมกับผป้รับจ้าง การบริหารสัญญา
มีการลด ปริมาณงาน เบื่อ
ประหยัด งบประมาณในการ
ก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับ
งานไม่เปนนไปตาม รปปแบบ
รายการ

เจ้าหน้าที่เรียกรับผล
ประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
บิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการทุกโดยให้มี ต.ค. 63 – ทุกส่วน
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระวนการต่าง ๆ การ
ก.ย. 64 ราชการ
ประชาสัมบันธ์ให้ทราบถึงการไม่เรียกรับผลประโยชน์
ใดๆและการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต

