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คานา
เหตุก ารณ์ ความเสี่ยงด้านการทุ จริตเกิด แล้วจะมีผ ลกระทบทางลบ ซึ่งปั ญ หามาจาก
สาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไ ขปัญหาการทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่ วนของรัฐบาลการน าเครื่อ งมื อประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จริต มาใช้ ในองค์ ก ร จะช่ วยให้ เป็ น
หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่
คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปั ญ หาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา
ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การ
เพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
เทศบาลตาบลครบุรีใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ที่ กาหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลครบุรีใต้ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------ที่มาและความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตาบลครบุรีใต้ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2565 ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ข้อ 2.7 ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดทารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กากับดูแล พิจารณาอย่า งน้อยปีละ 1 ครั้ง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสาคัญ ต่อการดาเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์ก รโดย
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาด
ไม่คิด หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมี
การนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดาเนินงานที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้อง
ทาความเข้าใจและให้ความสาคั ญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทาให้เกิดความเสียหายต่อการดาเนินงานที่อาจจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
2. เพื่อกาหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ ง สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกาหนดประเด็น
ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

-21. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี2565เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ระบบงานสาคัญที่สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นงาน
ตามภารกิจหลัก
3. ประเด็นที่มีความเสีย่ งเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการต่อเนือ่ งในปีงบประมาณพ.ศ.2565
กรอบการวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ2565 ประกอบด้วยประเด็น
ความเสีย่ งปัจจัยเสีย่ งผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระยะเวลาดาเนินการและหน่วยงานที่รับผิด
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสีย่ งเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระการทางานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัตงิ านทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสีย่ งไว้ก่อนเริ่มปฏิบัตงิ านตามหลักภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกากับติดตามความ
เสี่ยงเป็นการสอบทวน post-decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of
sponsoring organizations 2013) ซึง่ มาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานทีไ่ ด้รับการยอมรับมาตัง้ แต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สาหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึคหลักความซือ่ ตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทกุ ตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจาณาโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสือ่ สาร (information and communication)
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน

-3องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสมทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง
present& Function (มีอยู่จริงและนาไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์
กัน จึงจะทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
4. องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยทีน่ าไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive
sinvci’dffyo หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่
ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ
Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฏีสามเหลี่ยมการทุจริต
(fraud Triangle)
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตาบลครบุรีใต้ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่
มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมตั ิหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสีย่ ง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทาการรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

-4การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง Risk Identficati
1. ความเสี่ยงการทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต
2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3.ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)
ตารางระบุความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
-นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าน้ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการิเบิกค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและทาการเบิกกว่าความเป็นจริง
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า

know factor

Unknow factor

ความเสี่ยงที่เคยเกิด

ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
/

/
/
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ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล
สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่าเสมอ
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว สีเหลือง
สีส้ม
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
/
-นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วยตนเองแต่กลับ
มีการิเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงและทาการเบิกกว่าความเป็นจริง
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน
/
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร
การจัดซื้อจัดจ้าง
/
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

-6-

ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง
ตารางระดับความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว
-นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่ง
ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วยตนเองแต่กลับมี
การิเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงและทาการเบิกกว่า
ความเป็นจริง
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน
-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้าใจ /เลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะนาไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

ระดับ
ระดับ
ค่าความเสี่ยง
ความจาเป็น ความรุนแรง รวมจาเป็น xรุนแรง
ของการระวัง ของผลกระทบ
3
3
9

3

3

9

3

3

6

-7-

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง
เทศบาลตาบลครบุรีใต้ ได้นาค่าความเสี่ยงรวม (ความจาเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน
ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
-นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล
บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามัน
ด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและทาการเบิกกว่าความเป็นจริง
-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้าใจ/
เลี้ยงรับรองซึ่งจะนาไปสู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความ ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ เสี่ยงระดับ ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
พอใช้

/

พอใช้

/

พอใช้

/
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่า หรือ ค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ที่
1

2

3

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ -จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
อนุญาต ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวเดียวกัน
-กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามลาดับคาขอ
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
ความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดาเนินการทาง จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
วินัย เป็นต้น
กฏหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่
1

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ความไม่โปร่/งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย
การดาเนินการทางวินัย

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง แดง

/

-9ที่
2

3

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
- กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามลาดับคาขอ

โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
และค่าที่พัก

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติอนุญาต
ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง แดง

/

/

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการแระเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่
สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้
สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)
: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)
: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง
น้อยลงกว่าระดับ 3
สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)
: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

สถานะความเสี่ยง
เขียว

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
-นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วยตนเอง
แต่กลับมีการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และทาการเบิกกว่าความเป็นจริง
-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/
สินน้าใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนาไปสู่
การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

/

กากับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้าราชการนาทรัพย์สินนของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว

กากับดูแลให้บุคลากรปฎิบัติ
ตามและให้ตระหนักถึงการ
เป็นข้าราชการที่ดี
กากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้ปฎิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่
เงินหรือพวกพ้องของตนไม่
ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย
ตามระเบียบที่กาหนด

เหลือง

/
/

แดง
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่

โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอนการ
กิจกรรม
ดาเนินการ
(ถ้ามี)

เหตุการณีความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิด

ปัจจัยที่มีผลกระทบ/ การควบคุม/ระเบียบ
กระตุ้นให้เกิดการ กฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ทุจริต

ประเมินระดับความเสี่ยง
ไม่มี

1

-

การใช้ทรัพย์สินของ
นารถยนต์ของเทศบาล
ทางราชการเพื่อ
ไปใช้ในกิจกรรมของ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว ตนเองนอกเหนือจาก
งานของเทศบาล
บ่อยครั้งซึ่งต้อง

2

-

การรับผลประโยชน์
ต่าง ๆ หรือรับสินบน

มีการรับสินบน/เรียก
รับเงิน/สินน้าใจ/เลี้ยง
รับรองซึ่งจะนาไปสู่
การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา

1.สถานที่ในการจอด
รถยนต์ของทาง
ราชการไม่เพียงพอ
และไม่เป็นสัดส่วน
2.เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถไม่
มีความเข้าใจใน
ระเบียบปฏิบัติ
1.ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดไว้วางใจ
2.แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไม่ละเอียด
ชัดเจนและขาดการ
ประชาสัมพันธ์

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
มาตรการป้องกันการ
รับสิน

ต่า
มาก

มาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

✓

1.จัดทาทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของราชการ
2.สร้างจิตสานึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม

✓

1.จัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบัติงานแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ได้รับทราบ
2.ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ทาางานอย่างใกล้ชิด
และกาชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

จานวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
เพื่อประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว
จานวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชน์
ต่าง ๆ หรือรับ
สินบน

ต่า

กลาง สูง

สูง สูงสุด
มาก
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ตารางการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
ที่

โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอนการ
กิจกรรม
ดาเนินการ
(ถ้ามี)

เหตุการณีความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิด

ปัจจัยที่มีผลกระทบ/ การควบคุม/ระเบียบ
กระตุ้นให้เกิดการ กฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ทุจริต

ประเมินระดับความเสี่ยง
ไม่มี

3

-

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปกปิดข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัด
จ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า

1.สถานที่ในการจอด
รถยนต์ของทาง
ราชการไม่เพียงพอ
และไม่เป็นสัดส่วน
2.เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถไม่
มีความเข้าใจใน
ระเบียบปฏิบัติ

ระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2563

ต่า
มาก

ต่า
✓

กลาง สูง

มาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1.กากับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องไม่ให้ปฎิบตั ิ
หน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือ
พวกพ้องของตนไม่
ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูล
ใดๆปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
เปิดเผยตามระเบียบที่
กาหนด
2.สร้างจิตสานึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม

จานวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

สูง สูงสุด
มาก
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน เทศบาลตาบลครบุรีใต้
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการดาเนินการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง
สถานะของการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ผลการดาเนินการ
ผู้รายงาน
สังกัด
วันเดือนปีที่รายงาน

แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตาบลครบุรีใต้ ได้กาหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตประจาปี 2562 จานวน 9 มาตรการ ประกอบด้วย
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
2. มาตรการให้มีผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดาเนินการ
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน
4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ พินจิ
6. มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
8. เจตจานงสุจริตในการบริหาร
9. เจตจานงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

