นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

คานา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลคะแนน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ตาบลถาฉลลอง ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลองมี
คะแนนรวม 66.68 อยู่ในระดับ C เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในปีงบประมาณ 2563 ให้
สูงขึน ผู้รับผิดชอบจึงได้ศึกษาวิธีการดาเนินการ ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการ ทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและ
ข้อ O37 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงจัดการความเสี่ยงของ การดาเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ของส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ได้
ข้อสรุปที่สามรถน้าไปปฏิบัติจริงในเรื่องการทุจริตที่อาจเกิดขึ นใน การปฏิบัติงาน และสามารถน้าผลการศึกษามา
จัดการบริหารความเสี่ยงได้ ผลการศึกษาข้อมูล สามารถสรุปผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่ ง ช าติ ได้ป ระกาศผลคะแนนการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผล
คะแนนขององค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง ระดับคะแนน 66.68 อยู่ในระดับ C ผลกา ประเมินครังนีชีให้เห็นว่า
การดาเนินงานมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลองได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในทุกๆตัวชีวัด และ
ตระหนักว่าการปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นการชีให้เห็นถึงการดาเนินงานที่ส่งผลดีต่อ
หน่วยงาน สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้ ในการประเมินคุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง จึงดาเนินการวิเคราะห์
ผลการประเมินของปี 2563 เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงความเสี่ยงและยกระดับผลคะแนนของหน่วยงานให้
ดียิ่งขึน ในตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดก่อให้เกิด เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ o 37 แสดง
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงของการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานนันจะต้องมี
การรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินตามที่มีการกาหนดไว้
วัตถุประสงค์ของการจัดทา
1. เพื่อจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจาปี องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง
2. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน
ของหน่วยงานของภาครัฐประจาปี องค์การบริหารส่วตาบลถาฉลอง
ขอบเขตของการจัดทา
เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการบริห ารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี 2564
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจาปี
2. ได้แนวปฏิบัติการบริห ารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจาปี
3. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถนาไปใช้ได้ จริง
และไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

-24. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล ใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘)
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ
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บทที่ 2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดตัวชีวัดออกเป็น 10 ตัวชีวัดดังนี
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง ถูกกาหนดให้ประเมินตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดย่อย ที่
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. การระบุความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- การนารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง มีการ
เบิกจ่ายจากส่วนกลาง
- การนาทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัว
การทางานพิเศษ
- การทีเ่ จ้าหน้าที่ไม่ทางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแต่
เอาเวลาไปรับงานพิเศษหรืองานที่นอกเหนือหน้าที่
การบริหารงานบุคคล
- การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้มีอานาจการบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Un Know Factor
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หมายเหตุ : Known Factor คือความเสี่ยงที่เคยเกิดขึน คาดว่ามีโอกาสเกิดขึนสูง หรือ มีประวัติอยู่แล้ว
Known Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึนหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
การวิเ คราะห์ ส ถานะความเสี่ ย งเพื่ อแสดงถึ ง สถานะความเสี่ ย งในแต่ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จริ ต
แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการ
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร
มีหลายขันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- การนารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลองมี
การเบิกนามันจากส่วนกลาง
- การทาทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัว
การทางานพิเศษ
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษหรืองานที่นอกเหนือหน้าที่
การบริหารงานบุคคล
- การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้มีอานาจการบริหารงานบุคคล

เขียว

เหลือง






ส้ม

แดง
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เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมี
เกณฑ์ ดังนี
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขันตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนันๆ (Must) หมายถึง มีความจาเป็นสูงของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกันไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ใน ระดับ 3
หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขันตอนรองของกระวนงานนันๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขันตอนหลัก
MUST

การนาทรัพย์สินของราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว
- การนารถยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลถาฉลองมีการเบิกนามัน
จากส่วนกลาง
- การทาทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัว

2

กิจกรรมหรือขันตอนรอง
SHOULD

ระดับความจาเป็นของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั นตอนการปฏิบัติงานนันเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั นตอนการปฏิบัติงานนันเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขันตอนการปฏิบัติงานนันผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ
ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- การนารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลองมีการเบิกนามันจาก
ส่วนกลาง
- การทาทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
2
2

-6–
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว
- การนารถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลถาฉลองมีการเบิกนามันจาก
ส่วนกลาง
- การทาทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัว

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ

ค่าความเสี่ยงรวมความ
จาเป็น x ความรุนแรง

2

2

4

2

2

4

2

3

RISK Matrix
ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ความรุนแรงของผลกระทบ
3
2
1

1



ระดับสูงมาก

ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง

ระดับสูง

ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง

ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
ระดับต่า

ใช้กระบวยการควบคุมภายใน

 ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต

-7–
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 1 ระดับ ดังนี
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครังที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริก าร/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรมี
ผลเสียทาง การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครังยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริก าร/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่ อ น : จั ด การไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จ ากรายจ่ า ย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
โครงการ/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว
- การนารถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลถาฉลองมีการเบิกนามันจากส่วนกลาง
- การทาทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัว

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพการ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
พอใช้



พอใช้



แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง ได้กาหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ประจาปี 2564 จานวน 7 มาตรการ ได้แก่
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

