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คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่
ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ใน
องค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับ
การทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจาซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์การบริหารส่ วนตาบลตาเนินได้ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
องค์กรจึงได้นาแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดาเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย
และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานในอนาคต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กาหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จาก ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนินจึงได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่ อใช้ เ ป็ น กรอบหรื อ แนวทางพื้ นฐานในการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งของการดาเนิ นงานที่อ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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-๑-

ส่วนที่ ๑
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผล
คะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่๒๕ มกราคม
๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในลาดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ทั้งหมด ๑๗๖
ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในลาดับที๗่ ๖ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลง
อย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลง ทั้งหมด ๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒
คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลง
มากที่สุด คือ GI (-๒๐ คะแนน)รองลงมาคือ WEF (-๕ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับ การทุจริตมากน้อยเพียงใดและการสารวจจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาค
ธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนินได้ดาเนินการตามคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทาง
ราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนินจึงเห็นความจาเป็นที่ต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ได้ให้ความสาคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร ด้วยการสั่งการให้มีการวางระบบการประเมิน

-๒-

ส่วนที่ ๒
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้ น การประเมิน ความเสี่ ย งด้านการทุจ ริ ต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับ
การทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทาให้เกิดความเสียหายต่อการดาเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
๒) เพื่อกาหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจ จุบันในการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๔) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบในทิ ศ ทางเดี ย วกั น การพิ จ ารณาความเสี่ ย งการก าหนดประเด็ น
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน มีมาตรการ ระบบ
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นาส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกากับ
ติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓
(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง
คือครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report
–Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกากับติดตาม Guidance
on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal
Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบ
แนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กาหนดให้มีการควบคุม ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการที่จะตอบสนอง ความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายใน
กิจการ

-๓สาหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ ๑ -องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ ๒ -คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ ๓ -คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ ๔ -องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ ๕ -องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ ๖ -กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ ๗ -ระบุและวิเคราะห์ความเสียงอย่างครอบคลุม
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 -องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ ๑๔ -มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ ๑๕ -มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ ๑๖ -ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ ๑๗ -ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function
(มีอ ยู่ จ ริ ง และ น าไปปฏิบั ติ ไ ด้ ) อี ก ทั้ ง ท างานอย่ า งสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั น จึ ง จะท าให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี
ประสิทธิผล สาหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่
๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่
แรก ตัง้ ข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิด ในส่วนที่พฤติกรรม
ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่ รู้ว่าทาไปมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้อีก
 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต
(Unknown Factor)

-๔๔. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กากับควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทา ตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ
ทุจริต(Fraud Triangle)
องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต
(The Fraud Triangle)

Opportunity
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9

• การระบุความเสี่ยง
• การวิเคราห์สถานนะความเสี่ยง
• เมทริกส์ระดับควมเสี่ยง
• การประเมินควบคุมความเสี่ยง
• แผนบริหารความเสี่ยง
• การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
• จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง

• การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
• การรายงานผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

-๖-

๑ การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ลาดับ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ที
1 การนาทรัพย์สินของราชการไปใช้
- เจ้าหน้าที่บางรายนาวัสดุอุปกรณ์ของสานักงาน
ประโยชน์ส่วนตัวไปใช้ส่วนที่บ้าน และใช้รถยนต์
ส่วนกลางในการดาเนินกิจกรรมส่วนตัว
2

กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
1.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทา TOR
- การแต่งตั้งผู้เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาผลการ
ประกวด คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
2. กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทาให้เกิด
การทุจริต
- กาหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ชัดเจน เช่น ราคา
คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายมีความ
สมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการ
ล็อคสเปค

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor Unknown Factor






หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว Unknown
Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต

-๗-

๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- เจ้าหน้าที่บางรายนาวัสดุอุปกรณ์ของสานักงานไปใช้
ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดาเนินกิจกรรม
ส่วนตัว
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
1.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทา TOR
- การแต่งตั้งผู้เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาผลการ
ประกวด คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
2. กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทาให้เกิดการ
ทุจริต
- กาหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ชัดเจน เช่น ราคา
คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายมีความ
สมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อค
สเปค

สีเขียว

สีเหลือง


สีสม้





หมายเหตุ :
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม

: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง

: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ

สีแดง

-๘-

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง
ตารางระดับความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว
- เจ้าหน้าที่บางรายนาวัสดุอุปกรณ์ของ
สานักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้
รถยนต์ส่วนกลางในการดาเนินกิจกรรม
ส่วนตัว
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
1.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทา
TOR
- การแต่งตั้งผู้เป็นคณะกรรมการในการ
พิจารณาผลการประกวด คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
2. กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง
อาจทาให้เกิดการทุจริต
- กาหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ชัดเจน
เช่น ราคาคุณสมบัตปิ ระโยชน์ใช้สอยแหล่ง
ผลิต/แหล่งขายมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้
งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปค

ระดับความ
จาเป็น
ของการระวัง
2

ระดับ
ความรุนแรง
ของผลกระทบ
2

ค่าความเสี่ยง
รวมจาเป็น x
รุนแรง
4

2

2

4

2

2

4
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ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมการเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนินได้นาค่าความเสี่ยงรวม (ความจ่าเป็น x ความรุนแรง) จากตาราง
ที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น
๓ ระดับ คือ
ระดับดี
: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่
มีผลเสียทางการเงิน
ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
ระดับอ่อน : จั ด การไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ เ พี ย งส่ ว นน้ อ ยการจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ า ยมี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว
- เจ้าหน้าทีบ่ างรายนาวัสดุอุปกรณ์ของ
สานักงานไปใช้ส่วนตัวทีบ่ ้าน และใช้
รถยนต์ส่วนกลางในการดาเนินกิจกรรม
ส่วนตัว
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
1.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการ
จัดทา TOR
- การแต่งตั้งผู้เป็นคณะกรรมการในการ
พิจารณาผลการประกวด
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
2. กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอนมี
ช่องว่างอาจทาให้เกิดการทุจริต
- กาหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR
ชัดเจน เช่น ราคาคุณสมบัตปิ ระโยชน์ใช้
สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายมีความ
สมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดย
ไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปค

พอใช้

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง


พอใช้



พอใช้



คุณภาพการ
จัดการ

-๑๐-

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่าหรือค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต
ที่
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
1 ๑ การนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 1.จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
เจ้าหน้าที่บางรายนาวัสดุอุปกรณ์ของสานักงานไปใช้ 2.สร้างจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดาเนิน และประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรมส่วนตัว
3.จัดทา คูม่ ือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาเนิน
2 กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
1.จัดทากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มี
1.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทา
ความโปร่งใสโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
TOR
ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระ
- การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใส ของคณะกรรมการและกาหนดแบบฟอร์มรับรอง
โดยไม่คานึงถึงความรู้ความสามารถ/
ตนเองของคณะกรรมการ
ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระ 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ของคณะกรรมการและกาหนดแบบฟอร์มรับรอง ทางานอย่างใกล้ชิดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตนเองของคณะกรรมการ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
3

2. กระบวนการจัดทา TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง
อาจทาให้เกิดการทุจริต
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
TOR
- การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วม
การประชุมไม่ชัดเจน
- ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทาให้
เกิดช่องว่างในการทุจริต

1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ทางานอย่างใกล้ชิดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

-11-

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่
1

2

3

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
มาตรการป้องกันความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การทุจริต
1.จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ของราชการ
1.ห้องเก็บพัสดุมีที่สาหรับเก็บ
2.สร้างจิตสานึกในการแยกแยะ
พัสดุไม่เพียงพอ
ประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์ส่วนรวม
2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ
3.จัดทาคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง
รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้
ราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.จัดทากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มี
ความโปร่งใสโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระ
ของคณะกรรมการและกาหนดแบบฟอร์มรับรอง
ตนเองของคณะกรรมการ
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ทางานอย่างใกล้ชิดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณใน
การจัดซื้อ
1.กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการในการจัดทา TOR
- การแต่งตั้งผูเ้ ป็น
คณะกรรมการในการพิจารณาผล
การประกวด คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
2. กระบวนการจัดทา TOR บาง
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
ขั้นตอนมีช่องว่างอาจทาให้เกิดการ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบตั ิให้ ทุจริต
เป็นแนวทางเดียวกัน
- กาหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อ
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ใน TOR ชัดเจน เช่น ราคา
ทางานอย่างใกล้ชิดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่ง
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลิต/แหล่งขายมีความสมเหตุสมผล
ต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้า
ข่ายการล็อคสเปค

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง






เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออก
เป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้
สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)
: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท่ากิจกรรมเพิ่ม
สถานะเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)
:เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลง
กว่าระดับ ๓
สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)
:เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

-๑๒-

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

1.ห้องเก็บพัสดุมีที่สาหรับเก็บ
พัสดุ
ไม่เพียงพอ
2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ
รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
2.สร้างจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
3.จัดทา คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณใน
การจัดซื้อ
1.กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการในการจัดทา TOR
- การแต่งตั้งผู้เป็น
คณะกรรมการในการพิจารณาผล
การประกวด คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
2. กระบวนการจัดทา TOR บาง
ขั้นตอนมีช่องว่างอาจทาให้เกิดการ
ทุจริต
- กาหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อ
ใน TOR ชัดเจน เช่น ราคา
คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่ง
ผลิต/แหล่งขายมีความสมเหตุสมผล
ต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้า
ข่ายการล็อคสเปค

1.จัดทากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มี
ความโปร่งใสโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/
อิสระของคณะกรรมการและกาหนดแบบฟอร์ม
รับรองตนเองของคณะกรรมการ
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ทางานอย่างใกล้ชิดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ
ทางานอย่างใกล้ชิดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง






-๑๓-

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

2

กระบวนการใช้ข่าย
งบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้น
ตอนการดาเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ประเมินระดับความเสี่ยง
ไม่มี

ต่า
มาก

ต่า

การนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว

มี เจ้าหน้าทีบ่ างรายนา
วัสดุอุปกรณ์ของ
สานักงานไปใช้ส่วนตัวที่
บ้าน และใช้รถยนต์
ส่วนกลางในการ
ดาเนินกิจกรรมส่วนตัว

1.ห้องเก็บพัสดุมีที่สาหรับ
เก็บพัสดุไม่เพียงพอ
2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ
หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอ
ยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560



กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการในการ
จัดทา TOR

การแต่งตั้งผู้เป็น
คณะกรรมการในการ
พิจารณาผลการ
ประกวด คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบ
ราคาหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับ

1.1.การคัดเลือก
คณะกรรมการขาดความ
โปร่งใสโดยไม่คานึงถึง
ความรู้ความสามารถ/
ประสบการณ์/ความพร้อม/
ความเป็นกลาง / อิสระของ
คณะกรรมการและกาหนด
แบบฟอร์มรับรองตนเองของ
คณะกรรมการ

กฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ
พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560



กลาง สูง

สูง
สูงสุด
มาก

มาตรการป้องกันเพื่อไม่
เกิดทุจริต

ตัวชี้วัดผล
สาเร็จ

1.จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ของราชการ
2.สร้างจิตสานึกในการ
แยกแยะประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์ส่วนรวม
3.จัดทา คู่มือการใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาเนิน
1.จัดทากระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการให้มีความ
โปร่งใสโดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถประสบการณ์/
ความพร้อม/ความเป็นกลาง/
อิสระของคณะกรรมการและ
กาหนดแบบฟอร์มรับรอง
ตนเองของคณะกรรมการ
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม
และติดตามการทางานอย่าง
ใกล้ชิดและกาชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

จานวนเรื่อง
ร้องเรียนการนา
ทรัพย์สินราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วน
ตัว

จานวนเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง

-๑๔-

ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

ประเด็น/ขั้น
ตอนการดาเนินงาน
กระบวนการดจัดทา
TOR บางขั้นตอนมี
ช่องว่างอาจทาให้เกิด
การทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น
กาหนดเงื่อนไขที่จะ
จัดซื้อใน TOR ชัดเจน
เช่น ราคาคุณสมบัติ
ประโยชน์ใช้สอยแหล่ง
ผลิต/แหล่งขายมีความ
สมเหตุสมผลต่อการใช้
งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้า
ข่ายการล็อคสเปค

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต
-บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทา TOR
-การชี้แจงรายละเอียดด้าน
เอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมไม่ชัดเจน
-ขาดการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องทาให้เกิด
ช่องว่างในการทุจริต

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ประเมินระดับความเสี่ยง
ไม่มี

ต่า
มาก

ต่า

กลาง สูง


สูง
สูงสุด
มาก

มาตรการป้องกันเพื่อไม่
เกิดทุจริต
1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติ
งานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้า
หน้าที่ในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
2.ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ทางานอย่างใกล้ชิดและ
กาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ตัวชี้วัดผล
สาเร็จ
จานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

-๑๕-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ตารางแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
สถานการณ์ดาเนินการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน

(โปรดระบุถ้ามี)
การนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มี เจ้าหน้าทีบ่ างรายนาวัสดุอุปกรณ์ของสานักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
และใช้รถยนต์สว่ นกลางในการดาเนินกิจกรรมส่วนตัว
1.จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ของราชการ
2.สร้างจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์
ส่วนรวม
3.จัดทาคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตา
เนิน
4.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
5.การตรวจทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจาทุกวัน
ปานกลาง
ยังไม่ได้ดาเนินการ
√ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่ง ขึ้น
เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)…….
1.จัดทาคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตา
เนิน
2.จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ของราชการและทะเบียนการตรวจรับ
พัสดุ
จานวนเรื่องร้องเรียนการนาทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว
1.ได้ดาเนินการกาชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงการกาหนดปริมาณการเบิกน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โดยกาหนดการเบิกน้ามันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน
3.ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์
จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทาหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์ และผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลควบคุมการสั่ง
ใช้การขอเบิกน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กาหนดไว้
4.การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่อนั มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผูบ้ ริหาร

-16ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

ผู้รายงาน
สังกัด
วันเดือนปีที่รายงาน

(โปรดระบุถ้ามี)
1.ได้ดาเนินการกาชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงการกาหนดปริมาณการเบิกน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น โดยกาหนดการเบิกน้ามันฯ :ลิตร : ครั้ง : เดือน
3.ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์
จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทา
หน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล
ควบคุมการสั่งใช้การขอเบิกน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม
สถานที่กาหนดไว้
4.การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของ
ผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกสุจริต รวมถึงการกาหนดมาตรการ
ขึ้นมาควบคุม ได้แก่
1.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไหล ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง
30 มีนาคม 2565

-17ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
สถานการณ์ดาเนินการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
ผู้รายงาน
สังกัด
วันเดือนปีที่รายงาน

(โปรดระบุถ้ามี)
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทา TOR
1.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
1.จัดทากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย
คานึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความ
เป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกาหนดแบบฟอร์มรับรอง
ตนเองของคณะกรรมการ
ปานกลาง
ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
√ เริ่มดาเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)…….
จัดทาคาสั่งคณะกรรมการในการจัดทา TOR (รายชื่อกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคาสั่ง
โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้)
จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีการร้องเรียน
นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไหล ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง
30 มีนาคม 2565

