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คํานํา

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดความแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุ
ตางๆ ที่คนหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา
การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหา
นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเปนการนเกิดความเสี่ยหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการ
นําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไวโดยใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางงใด

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตของรัฐ ตมคําสั่งรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กําหนดให
ทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได ในการนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงจัดทําการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิด
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
ประกอบดวย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 2563 เหตุการณความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึง
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยง
มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได ดังนั้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะชวย
ลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การดําเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่ง วา การดําเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน
หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระ
อีกตอไป

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป

2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและ
ยอมรับจากผูที่เก่ียวของ (ผูนําสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะการ
กํากบติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post – decision

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO 2013 (Committee of sponsoring

Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป
1991 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment)
หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับ ดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน



องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามรถดําเนินการตอไปได
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบตอการควบคุม

ภายใน
องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกํากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน มีอยูจริงและ
สามารถนําไปปฏิบัติได จึงจะทําใหการคุมภายในมีประสิทธิภาพ

4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต
องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน

หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการกํากับควบคุมภายในมี
จุดออน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud
Triangle)

Opportunity



5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ



6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้

7. วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ตองดําเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ )

- เลือกงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1 • ระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกสระดับความเสี่ยง

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดทํารายงนผลการเฝาระวังความเสี่ยง

7 • จัดทําระบบการบริหารความเสียง

8 • การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง



งานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติกอสราง ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอน

รายลเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการขออนุญาต
กอสรางอาคาร

7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงที่เสี่ยง
ตอการทุจริตเทานั้น  และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานที่ไมอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการ
ปองกันการทุจริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง
เปน Known factor และ Unknown factor

Known factor คงวามเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวา
จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ํา หรือประวัติมีดํานานอยูแลว

Unknown factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน



การระดม
สมอง

เทคนิคในการคนหา
ความเสี่ยงการทุจริตworkshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นท่ี
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร

อ่ืน

Risk
Identification

การ
สัมภาษณ



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนหลุบเลา
อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร ป พ.ศ. 2563

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดาน
 ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ชื่อหนวยงาน………………องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา…………………………
ผูรับผิดชอบ…………หนวยตรวจสอบภายใน……………โทรศัพท……………-………………..

ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor)
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง

Known factor Unknown factor
1 การปฏิบัติของเจาหนาที่ในองคกรปฏิบัติตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของอาจจะเกิด
ขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับการพัฒนา
ทางดานเขารับการฝกอบรม และตัวระเบียบ
หรือขอกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอซึ่ง
อาจจะทําใหเจาหนาที่ขององคกร มี
ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเกิดข้ึนได

√

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต
- คงวามเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี

โอกาสเกิดข้ึนซ้ํา หรือประวัติมีดํานานอยูแลว √ Known factor
- ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน √ Unknown factor

7.2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
การนําขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแตละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ํา
สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได



สถานะสีสม ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน
องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจัก
ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ําเสมอ

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต
เขียว เหลือง สม แดง

1 การปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
องคกรปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวของ
อาจจะเกิดขอผิดพลาดได
เพราะไมไดรับการพัฒนา
ทางดานเขารับการ
ฝกอบรม และตัวระเบียบ
หรือขอกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอซึ่ง
อาจจะทําใหเจาหนาที่ของ
องคกร มีขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนได

√

7.3 เมทริกสระดับความเสี่ยง
นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีสม กับ สี

แดง) จากตารางที่ 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีคา 1 – 3
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คา 1 – 3 โดยมีเกณฑ ดังนี้

ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สําคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น เปน

must หมายถึงความจําเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ must คือ อยูในระดับ 3
หรือ 2

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น เปน Should
หมายถึงจําเปนต่ํา ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should คือ อยูในระดับ 1

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดเสีย stakeholder รวมถึงงานกํากับดูแล

พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3



- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพ่ิม financial คาอยูที่
2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูที่ 2 หรือ
3

- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ
กระทบตอการเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูที่ 1 หรือ 2

ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จําเปนของการ
ระวัง

3  2   1

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
3  2 1

คาความเสี่ยง
รวมจําเปน x

รุนแรง

1 การปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
องคกรปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวของอาจจะเกิด
ขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับการ
พัฒนาทางดานเขารับการ
ฝกอบรม และตัวระเบียบหรือขอ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอซึ่งอาจจะทําใหเจาหนาที่
ขององคกร มีขอบกพรองหรือ
ขอผดิพลาดเกิดข้ึนได

2 1 3

7.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การนําคาความรุนแรงจากตาราง 3 มาทําการประเมินการควบคุมการทุจริต วามีการคบคุมการ

ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี

ผลเสียทางการเงิน
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ



ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา
คาความเสี่ยง

ระดับปานกลาง
คาความเสี่ยง

ระดับสูง
การปฏิบัติของ
เจาหนาที่ในองคกร
ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่
เก่ียวของอาจจะเกิด
ขอผิดพลาดได
เพราะไมไดรับการ
พัฒนาทางดานเขา
รับการฝกอบรม
และตัวระเบียบหรือ
ขอกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู
เสมอซึ่งอาจจะทํา
ใหเจาหนาที่ของ
องคกร มี
ขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดเกิดข้ึน
ได

ปานกลาง √



7.5 แผนบริหารความเส่ียง
การนําเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูง อยูในระดับ ปานกลาง ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ความเส่ียง กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ
ความเส่ียง

มาตรการดําเนินการ
ปองกันการทุจริต

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

การปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีในองคกร
ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายท่ี
เก่ียวของอาจจะเกิด
ขอผิดพลาดได เพราะ
ไมไดรับการ พัฒนา
ทางดานเขา รับการ
ฝกอบรม และตัว
ระเบียบหรือ ขอ
กฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู เสมอ
ซ่ึงอาจจะทํา ให
เจาหนาท่ีของ องคกร มี
ขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดเกิดข้ึน ได

เจาหนาท่ีหรือพนักงาน
ไมไดเขารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใน
อํานาจและหนาท่ีของ
แตละรายบุคคล เพ่ือให
สอดคลองกับการปฏิบัติ
ใหกับตัวเองของแตละ
ตําแหนง

ไมไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ
หรือหลักเกณฑการ
ปฏิบัตงิานใหตรงกับ
หลักของระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติงานของ
แตละตําแหนง

- ใหเจาหนาท่ีหรือ
พนักงานเขารับการ
อบรมใหเปนไปตามแต
ละหลักสูตรและตรง
ตามตําแหนงท่ี
รับผิดชอบ
- จัดเขารับการอบรม
และใหศึกษาระเบียบ
หรือขอบังคับใหเปน
ปจจุบัน

เดือนพฤษภาคม –
มิถุนายน 2563

สํานักปลัด

(นางตองใจ  ลาวัลย) นางสาวณิชพลัฏฐ อินทรสิทธิ์)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา


