รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (O36)
และ
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบานซอง
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตําบลบานซอง

คํานํา
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตหากเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ
ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ดังนั้น เทศบาลตําบลบานซอง จึงมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจําเปนตองมีการคิด
ไวลวงหนา เพื่อหาทางปองกันและแกไขปญหาการเกิดการทุจริตที่ยั่งยืน และนําไปสูการกําหนดแนวทางใน
การประกาศเจตจํานงของผูบริหารเทศบาลตําบลบานซอง เพื่อในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระ
ของชาติ
ก า ร นํ า เค รื่ อ ง มื อ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต ม า ใช ใ น เท ศ บ า ล ตํ า บ ล บ า น ซ อ ง
จะช ว ย ให เ ป น ห ลั ก ป ระกั น ใน ระดั บ ห นึ่ งได ว า ก ารดํ าเนิ น ก ารข อ งอ งค ก รจะ ไม มี ก ารทุ จริ ต
หรือในกรณี ที่พบกับ การทุ จริตที่ ไมคาดคิด โอกาสที่จ ะประสบปญ หามี น อย หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็ จ ะเปน ความเสี ย หายที่ ไ มมี ก ารนํ า เครื่ อ งมื อ การ ประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต มาใช  เพราะไดมี
การเตรี ย มการปอ งกั น ไวล ว งหนา โดยใหเ ปน สว นหนึ่ ง ของการ ปฏิ บั ติ ง านประจํ า ซึ่ ง ไมใ ชก าร
เพิ่มภาระงานแตอยางใด
เทศบาลตําบลบานซอง จึงไดจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่ อระบุ ความเสี่ ยง วิ เคราะห และประเมิ นความเสี่ ยง และบริห ารจั ดการความเสี่ ยง เพื่ อจัด ทําแผนบริห าร
ค วาม เสี่ ย ง ป ระจํ าป ง บ ป ระม าณ พ .ศ .2 5 6 3 ให เ ป น ไป ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ ก ระท รว งก ารค ลั ง
วาดว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑป ฏิ บั ติการบริห ารจัดการความเสี่ยงสําหรับ หนว ยงานของรัฐ พ.ศ.2562
และเพื่ อ เปน การ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ปอ งกั น การทุ จ ริ ต ตามการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรง ใส
ในการดํ า เนิ น งานของหนว ยงาน ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessm ent : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กําหนดให หนวยงานภาครัฐจะตองมีการจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต
โดยเทศบาลตําบลบานซอง ไดมีการประชุมคณะทํางานทุกหนวยงานพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร หรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนรวมของ หนวยงาน (O36) และการดําเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(O37) ขึ้น เพื่อใชเปนมาตรการ หรือแนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตที่มีประสิทธิภาพตอไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตําบลบานซอง

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
1-4
สวนที่ 2 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5-7
สวนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (O36)
8-18
สวนที่ 4 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)
19-20
สวนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน (O37) 21-24
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดผลประโยชน 25-27
ทับซอน (O37)

สวนที่ ๑
บทนํา

ความเปนมา
การทุ จ ริ ต ในประเทศไทยมี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น เห็ น ไดจ ากดั ช นี ภ าพลั ก ษณค อรรั ป ชั น
(Corruption Perceptions index : CPI) ในชวงที่ผานมา คาคะแนนอยูในระดับต่ํากวาครึ่งมาตลอดสงผลถึง
ภาพลักษณและดัชนีความเชื่อมั่นตอตางชาติที่มีตอประเทศไทย และจากยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดเปาประสงคหลักในการเพิ่มระดับของคา
ดัชนี ชี้วัตภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกวารอยละ ๕๐ และเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันแปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ไดนําเกณฑการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการตําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : TA) มาใชในการประเมิ น การตําเนิน งานของสวนราชการ เพื่ อยกระดั บ ความโปรงใสซึ่งจะ
สนับสนุนใหคา CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเปนเกณฑประเมินผลที่ตองการใหหนวยงานรัฐยกระดับใหโปรงใส
และตอตนการทุจริตใน องคกร โดยสนับสนุนใหหนวยงานภาคตําเนินการปองกันผลประโยชนขัดกันหรือการ
ขัดกันระหวางผลประโยชน สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ผานกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการใหความรูตาม
คูมือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ ในหนวยงาน
การมีผลประโยชนขัดกัน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนร วมถือ
เปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย
หรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ
เจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระและความ
เปน ธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชนส าธารณะของสวนรวม และ ทํ าใหผ ลประโยชนห ลั ก ขององคก ร
หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทาง
การเงิน คุณ ภาพ การใหบริการและความเปน ธรรมในสังคม รวมถึงคุณ คาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแตระดับองคกรจนถึง ระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิด
โดยไมเจตนาหรือไมมีความรู ในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมากจนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรื อ ถู ก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทั บ ซอ นหรือ ความขั ด แยง กั น ระหวา งผลประโยชนส ว นตนแ ละ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนประเด็น ปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศ
การวิเคราะหสาเหตุปจจัยที่นําไปสูการทุจริตของเจาหนาที่รัฐ
1. แมวาในปจจุบันมี่หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแตยัง
พบวา ยังมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่
ทําใหเกิดการทุจริต
2. สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สงคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่สรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใสการทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ

ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล เหลานี้
4. การผูกขาด ในบางกรณี การดํ าเนิน งานของภาครัฐ ไดแก การจัด ซื้อ-จัด จาง เปน เรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัท/หางรานมีการให
สินบนแกเจาหนาที่เพื่อตนเองไดรับสิทธิ์ในการดําเนินงานโครงการของรัฐนั้น
5. การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจน ถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น เห็นแตประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม
7. มีคานิยมและทัศนคติที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนการยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี คนที่มีตําแหนงการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องธรรมดา
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะชวยให
การบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม และ
วัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น และลดการ
สู ญ เ สี ย แ ล ะ ำใหเกิดความเสียหายแกองคก ร
โอกาสทที่
ภายใตสภาวะการตําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนนอนที่อาจจะ
สงผล กระทบตอการตําเนิ นงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการะดมการความเสี่ยงเหลานั้น
อยางเปน ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอการตําเนินงานหรือเปาหมายของ
องคกร วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสียงกําหนด
แนวทางใน การจัดการความเสี่ยง และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานซอง จึงไดจัดทําการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการตําเนินการตางๆ เพื่อสดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย ให
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูบนระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ
นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว
หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน การเงิน
และการ บริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) ของเหตุการณ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน ๓ สวน ดังนี้
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๑) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง
๒) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการตําเนินงาน หรือ นโยบาย
๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการตําเนิน งานตางๆ เพื่ อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการ
ตํ าเนิ น ตา งๆ เพื่ อลดมู ล เหตุ ของแตล ะโอกาสที่ องคกรจะเกิดความเสีย หาย ใหร ะดั บ ของความเสี่ ย ง และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงของ
องคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่ว
ทั้งองคกร
วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริต สามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนี้
๑) เพื่อใหผบู ริหารและผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ตําบลบานซอง
๒) เพื่อใหผปู ฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓) เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๔) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลบานซอง
๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
เปาหมาย
๑) ผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บั ติงาน มี ความรู ความเขาใจเรื่อ งการบริห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ นํ าไปใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเทศบาลใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ กําหนดไว
๒) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
๓) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการตําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
๕) ความรับ ผิ ด ชอบตอความเสี่ ย งและการบริห ารความเสี่ย งถูกกํ าหนดขึ้ น อยางเหมาะสมทั่ ว ทั้ ง
องคกร
๖) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร
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ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรค
และอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทําใหองคกรเกิดความเสียหาย
ประโยชนที่คาดหลังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
๑) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยคณะทํางาน
บริหารความเสี่ ยง และผูบ ริหารทุกระดับ ตระหนั กถึงความเสี่ยงหลักที่ สําคัญ และสามารถทํ า
หนาที่ในการกํากับ ดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒) สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความเสี่ยง
จะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ตั้งอยูบน
๓) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ทําใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซึ่งคลองคลุมความเสี่ยง
ธรรมาภิบาล
๔) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหาร
สามารถมั่นใจไดวาความเสียงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่
สําคัญของ ผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนการกําหนด
กลยุทธการติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการตําเนินงานของสถาบันเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถ ปกปองผลประโยชน รวมทั้งเพิ่มมูลคาแกองคกร
๕) ชวยใหก ารพั ฒ นาองคกรเปน ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน การบริห ารความเสี่ยงทําใหรูป แบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจ
โดยที่ผูบริหารมี ความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน
๖) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม
และการเลือกใช มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากร สําหรับกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่ําและกิจกรรมที่มีความ เสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละ
ประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน

-4-

สวนที่ 2
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนขัดกัน
ผลประโยชนขัดกัน หรือผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวะการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะ
เปน ผูบริหาร ขาราชการ นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบ
อยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้น อยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและ
ไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได
หลักการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยมีองคประกอบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามมาตรฐาน
COSO ๒๐๑๓ ดังนี้
- กําหนดเปาหมายชัดเจน
- ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม
- พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะกระทบตอการควบคุมภายใน
การควบคุม
มีองคประกอบ ดังนี้
- ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
- ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
การกํากับติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบ ดังนี้
- ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function
(มีอยูจริง และนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล
เทศบาลตํ าบลบ านซอง จึ งไดศึกษาเครื่องมื อการบริห ารความเสี่ยงของมาตรฐาน COSO 2013
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย พิจารณาโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต เปนหลัก
ความแตกตางของการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปน การทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู
และ ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre – Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน
ในลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post – Decision
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กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
1. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให เกิดขึ้นซ้ําอีก
2. Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตอง สอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้น
แกผบู ริหาร
3. Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระ ทําผิด ใน สวนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor)
ทั้งที่รูวาทํา ไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรัน Workﬂow ใหม
ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามา ไดอีก
4. Forecasting : การพยากรณประมาณการ ที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่อง
ประเดินที่ไมคนุ เคยในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ
ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor)
องคประกอบทีท่ ําใหเกิดการทุจริต
องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม กํากับควบคุม
ภายในขององคก รมี จุ ดออ น และ Rationalization หรือ การหาเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น การกระทํ าตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล พิจารณาคัดเลือกการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ ตามยุทธศาสตร ที่มีกระบวนการ และการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน เพื่อนํามาประเมินความเสี่ยงทุจริต โดยแบงความเสี่ยงการ
ทุจริต ออกเปน 3 เรื่อง ดังนี้
๑. ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต จากการพิ จ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าตในเรื่ อ งการใหบ ริ ก ารประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรใน
ปงบประมาณ 2563
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
๗. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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สวนที่ 3
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (O๓๖)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กอ นทํ า การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต เทศบาลตํ า บลบ า นซ อ งไดดํ า เนิ น การประชุ ม
ระดมสมองคณะทํางาน เพื่อคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากโครงการ/กิจกรรมหรือภารกิจที่สวนราชการได
ดําเนิน การในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนํ ามาพิ จารณาทํ าการประเมิน ซึ่งไดจํ าแนกขอบเขตของการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว ๓ ดาน ดังนี้
๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
๓) ความเสี ย งการทุ จ ริ ต ในความโปรงใสของการใชจ ายงบประมาณและการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรภาครัฐ (เนนโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงบลงทุน)
เมื่ อ คั ด เลื อ กไดแ ลว จึ ง ทํ า การคั ด เลื อ กกระบวนงานของประเภทดา นนั้ น ๆ โดยเฉพาะการ
ดําเนิน งานที่ อาจกอใหเกิดการทุ จ ริตและจัดเตรียมขอมูล ขั้ น ตอนการปฏิ บัติ งานหรือแนวทาง หลักเกณฑ
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การระบุความเสี่ยง (Risk Identiﬁcation)
เทศบาลตํ า บลบ า นซ อ ง ไดนํ า ขอ มู ล ที่ ไดจ ากขั้ น เตรี ย มการในสว นรายละเอี ย ดขั้ น ตอน
แนวทาง หรือเกณฑ การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริง ซึ่งในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบไปดวยขั้นตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ใหทําการระบุความ
เสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสียงเฉพาะที่ มีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการ
ประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง
ที่จะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาส
เสี่ยง ต่ํา แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตอง
คํานึ งวา หนวยงานจะมี มาตรการปองกั น หรือแกไขความเสี่ยงการทุจ ริตนั้น อยูแลว นํ าขอมูลรายละเอีย ด
ดังกลาวลง ในประเภทของความเสียงซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน มีประวัติอยูแลว
คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว
ปจ จัย ความเสี่ย งที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต
ปญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไข
เสมอ)
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เทคนิคการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
การระดม
สมอง

WORK
SHOP

Risk dentification

การ
สัมภาษณ

การ
ออกแบบ
สอบถา

เทคนิคในการคนหา
ความเสี่ยงการทุจริต

ถกเถียง
หยิบ
ยกประเด็น
ท◌ี◌่
มีโอกาส
เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
ั 

Risk Identification

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) รายละเอียดความเสี่ยงการ
ทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

Know Factor

Unknown
Factor

(รับรูวาเคยเกิด (คาดการณวาอาจ
มาแลว)
ตองเกิด)

ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตาม พรบ. อํานวยความสะดวกฯ
1. การตรวจเอกสารไมครบถวนตามที่ระบุไวในคําขอ
แตมีการรับเรื่องไว



ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ


2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับคูสัญญา
3. เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบฯ การใชรถยนต
สวนกลาง
4. เจาหนาที่ของรัฐทําการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย เชน
ปลอมลายมือชื่อ แกไขใบสําคัญรับเงิน
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ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

5.

เจาหนาที่ ที่เปน คณะกรรมการตรวจรับ พั สดุ มี การรั บ
เงิน หรือผลประโยชนจ ากผู รับ จาง และจงใจไมป ฏิ บั ติ
ตามระเบียบที่ถูกตอง

Know Factor

Unknown Factor

(รับรูวาเคยเกิด
มาแลว)

(คาดการณวาอาจ
ตองเกิด)


ความเสียงการทุจริตในขั้นตอนดําเนินโครงการยุทธศาสตร
6.

เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล และเบิกเงินราชการตาม
สิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก

7.

การจัดโครงการตามยุทธศาสตรของเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบ
แฝง หรือเกินความจําเปน ทําใหการใชจายงบประมาณ
ที่ไมคุมคา



7.1 การฮั้วประมูล



7.2 กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมีสวนได
สวนเสีย



7.3 โครงการมีการเอื้อประโยชนกับพวกพอง



7.4 การสืบราคาที่อาจไมมีการสืบราคาจาก
ผูประกอบการจริง จํานวน 3 ราย ทุกราย



7.5 การตั้งใจในการจัดทํา TOR ที่มีจุดประสงคเพื่อ
ประโยชนตอตนเอง และพวกพอง แตองคกรเสีย
ประโยชน เชน การล็อกสเปค หรือการกําหนด
คุณลักษณะ ที่ทําใหตองใชตนทุนเกินความจําเปน
คุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน



7.6 การตรวจรับพัสดุไมตรงตามสัญญา และ TOR
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การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
เทศบาลตําบลบานซองไดดําเนินการนําขอมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะ
ความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสีสัญลักษณ เขียว เหลือง สม แดง โดย
ระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีสัญลักษณ
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีสัญลักษณ มีรายละเอียดดังนี้
• สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ํา
• ส ถ าน ะ สี เห ลื อ ง ค ว าม เสี่ ย งร ะ ดั บ ป าน ก ล าง แ ล ะ ส าม ารถ ใช ค ว าม รอ บ ค อ บ
ระมัดระวังในระหวางปฏิบัติตามปกติควบคุมดูแลได
• ส ถ า น ะ สี ส ม ค ว า ม เสี่ ย งร ะ ดั บ สู ง เป น ก ร ะ บ ว น งา น ที่ มี ผู เ กี่ ย ว ข อ งห ล า ย ค น
ห ลายห น ว ยงาน ภ ายในองคก ร มี ห ล ายขั้ น ตอน จน ยากควบ คุ ม ห รื อ ไมมี อํ า น าจ
ควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ ปกติ
• สถานะสี แ ดง ความเสี่ ย งระดั บ สู ง มาก เปน กระบวนงานที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ บุ ค คลภายนอก
คนที่ไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง
สม่ําเสมอ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.
7.

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีสัญลักษณ)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง
การตรวจเอกสารไมครบถวนตามที่ระบุไวในคําขอ แตมีการรับเรื่องไว

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเลี้ยงรับรอง
ซึ่ง จะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับคูสัญญา
เจาหนาที่ของรัฐการละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบฯ การใชรถยนต
สวนกลาง
เจาหนาที่ของรัฐทําการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย เชน ปลอม
ลายมือชื่อ แกไขใบสําคัญรับเงิน
เจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชนจากผูรับจาง และจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง
เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ
เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
การจัดโครงการตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานซอง
งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจําเปน ทําให
การใชจายงบประมาณที่ไมคมุ คา เชน
7.1 การฮั้วประมูล


7.2 กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมีสวนไดสวนเสีย

7.3 โครงการมีการเอื้อประโยชนกับพวกพอง
7.4 การสืบราคาที่อาจไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง
7.5 การตั้งใจในการจัดทํา TOR ที่มีจุดประสงคเพื่อประโยชนตอ
ตนเอง และพวกพอง แตองคกรเสียประโยชน เชน การล็อกสเปค
หรือ
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สม

แดง










ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การกําหนดคุณลักษณะที่ทําใหตองใชตนทุนเกินความจําเปน
แตลด คุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน
7.6 การตรวจรับพัสดุไมตรงตามไปสัญญา และ TOR

เขียว เหลือง

สม

แดง



เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
เทศบาลตําบลบานซอง ไดนําโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เปน สีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับ
ความจํ าเปน ของการเฝาระวั ง ที่ มีคา ๑ – ๓ คูณ ดวย (X) ระดับ ความรุน แรงของผลกระทบที่ มีคา ๑ – ๓
เชนกัน คา ๑ – ๓ โดยมีเกณฑการใหคา ดังนี้
ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรม หรือ
ขั้ น ตอนนั้ น เปน MUST หมายถึ ง มี ค วามจํ า เปน สู ง ขอการเฝา ระวั ง ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่ ต อ งทํ า การ
ปองกันไมด ำเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถา เปน กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนนั้ น เปน กิ จ กรรม หรื อ ขั้ น ตอนรองของกระบวนการ
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ
SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ ๑ เทานั้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น เกี่ ย วขอ งกั บ ผู มี ส ว นไดส ว นเสี ย
Stakeholders รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได ลด
รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิ จ กรรม หรื อขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น ผลกระทบตอ ผู ใชบ ริ การ กลุ ม เปาหมาย
Customer/User คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คา อยูที่ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับ
ความเสี่ยง (Risk level matrix))
ระดับของความจําเปน ระดับความรุนแรง คาความเสี่ยง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝาระวัง
ของผลกระทบ รวมจําเปน x
3 2 1
3 2 1
รุนแรง
1. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/
สินน้ําใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสู
3
3
9
การเอื้อประโยชนใหกับคูสัญญา
2. เจา หนาที่ ข องรั ฐ ทํ าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจาย เชนปลอมลายมือ
3
3
9
ชื่อ แกไขใบสําคัญรับเงิน
- 12 -

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

3. เจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการตรวจรับ
พั ส ดุ มี ก ารรั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน
จากผูรั บ จาง และจงใจไมป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบที่ถูกตอง
4. เจา หนาที่ มี เจตนาปด บั ง ขอ มู ล และ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน
คา ลว งเวลา คาเชา บาน คาเบี้ ย เลี้ ย ง
คาพาหนะ คาที่พัก
5. การจั ด โครงการตามแผน พั ฒ น า
เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกิน
ค ว า ม จํ า เป น ทํ า ให ก า ร ใช จ า ย
งบประมาณที่ไมคมุ คา โปรงใส

ระดับของความจําเปน
ของการเฝาระวัง
3 2 1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3 2 1

คาความเสี่ยง
รวมจําเปน
x รุนแรง

3

2

6

3

3

9

2

2

4

เทศบาลตําบลบานซอง ไดนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการ
ประเมินการควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓
ระดับ ดังนี้
ดี :
จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกร ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการไมได กระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
การ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
1. มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การ
คอนขางต่ํา
เลี้ ย งรั บ รอง ซึ่ ง จะนํ าไป สู ก ารเอื้ อ ดี
ประโยชนใหกับคูสัญญา
2. เจา หนา ที่ ข องรั ฐ ทํ า การปลอมแปลง
คอนขางต่ํา
เอกสารการเบิ กจาย เชน ปลอมลายมื อ ดี
ชื่อ แกไขใบสําคัญรับเงิน
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ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

3. เจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชนจาก
ผูรับจาง และจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ
ที่ถูกตอง
4. เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล และเบิก
เงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คา
ลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก
5. การจัดโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความ
จําเปน ทําใหการใชจายงบประมาณที่ไม
คุมคา โปรงใส

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
การ
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
พอใช

คอนขางต่ํา

พอใช

คอนขางต่ํา

พอใช

คอนขางต่ํา

การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้ น ตอนที่ ๕ ซึ่งเปรีย บเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปน การยืน ยัน ผลการ
ปองกันหรือแกไข ปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยง การ
ทุจริตตอไป ออกเปน ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง
สถานะสีเขียว (ยังไมเกิดเฝาระยังตอเนื่อง)
: ไมเกิ ด กรณี ที่ อ ยู ในขา ยความเสี่ ย ง ยั งไมต อ งทํ า กิ จ กรรมเพิ่ ม
สีเหลือง (เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได)
: เกิ ด กรณี ที่ อยู ในขายความเสี่ ย ง แตแ กไขไดทั น ทว งที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
สถานะสีแดง (เกินกวาการยอมรับ)
: เกิดกรณีที่อยูในชายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย โครงการ
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง >๓
ตารางที่ ๕ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการปองกันการทุจริต

มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/ กํ า กั บ ดู แ ลใหบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต าม
๑. การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อ กฎระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการขอรับ
ประโยชนใหกับคูสัญญา
สินน้ําใจ อยางเครงครัด
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สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง


แดง

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการปองกันการทุจริต

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง


กํ า กั บ ดู แ ลใหบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑแ ละแนวทางการจั ด ซื้ อ
จัดจางอยางเครงครัด
เจาหนาที่ของรัฐทําการปลอมแปลง ชี้แจงและแจงเวียนใหเกิดความรู
เอกสารการเบิ ก จา ย เชน ปลอม ความเขาใจและสรางความตระหนัก
2. ลายมือชื่อ แกไขใบสําคัญรับเงิน
ในการเปนขาราชการที่ดี





ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจายการเงินและการ
คลังอยางเครงครัด
เจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน
จากผูรับจาง และจงใจ
ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง
3.

แตงตั้ งคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ
จากหนว ยงานอื่ น หรื อ กลุ ม อื่ น ที่ มี
ความรูความสามารถ มีพฤติกรรมที่
ไมสอในการทุจริต (ใจสื่อ มือสะอาด)
เขา รว มเปน คณะกรรมการฯ กั บ
หนวยงานที่จัดซื้อจัดจาง



กํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อ
จัดจางอยางเครงครัด



เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล และ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ
4. เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก

สรางความตระหนักในการเปน
ขาราชการที่ดี



ชี้แจงใหเกิดความเขาใจในระเบียบ
และ การละเวนการปฏิบัติหนาที่และ
การประพฤติมิชอบ



การจัดโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่
5.
เกินความจําเปน ทําใหการใชจาย
งบประมาณที่ไมคุมคา โปรงใส

ควบคุม กํากับ ดูแลการใชจาย
งบประมาณและการเบิกจายให
เปนไปตามระเบียบ
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แดง

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการปองกันการทุจริต
ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากร
ปฏิบัติตามแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริต และผลประโยชน
ทับซอน

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง

แดง



การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตําบลบานซอง จึงไดนําผลจากการเฝาระวังความเสี่ยงการทุ จริต จากตารางที่ ๖
ออกตาม สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตองมี
กิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้
๑. เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแตง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๒. เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๓. ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว (Green)
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง
1. (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสียงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีแดง)
2. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสียงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีเหลือง)
เจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการ
- กํากับ ติดตาม ใหสงเสริมใหเจาหนาที่มีความรูและความเขาใจใน
ตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่
ผลประโยชนจากผูรับจาง และจง
เกี่ยวของ
ใจไมปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง - สงเสริมและสรางความตระหนักใหปฏิบัติตามระเบียบฯ
มีการรับสินบน/ของขวัญ/
- กํากับ ติดตาม และใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามแผนการปองกันการทุจริต
สินน้ําใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
- อบรมใหความรูกับเจาหนาที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหาร
นําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับ
สัญญา
คูสัญญา
เจาหนาที่ของรัฐทําการปลอม
- ใหผบู ังคับบัญชา กํากับ ดูแล และติดตามการเบิกจายอยางเครงครัด
แปลงเอกสารการเบิกจาย เชน
และเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ปลอมลายมือชื่อ แกไขใบสําคัญ
- สงเสริมและสรางจิตสํานักใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามมาตรการและ
รับเงิน
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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ความเสียงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีเหลือง)
เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล
- ซักซอม และทําความเขาใจใหเจาหนาที่มีความเขาใจในการเบิก
และเบิกเงินราชการตามสิทธิเปน
จายเงินตามระเบียบที่ถูกตอง
เท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน - สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
ปองกัน และปราบปรามการทุจริต
3. (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง
ความเสียงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีเขียว)
การจัดโครงการตามแผนพัฒนา
- ผูบริหาร กํากับ ติดตามใชจายงบประมาณและใหรายงานผลการ
เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือ
ดําเนินงานใหผบู ริหารทราบเปนระยะ
ที่เกินความจําเปน ทําใหการใช
- ดําเนินการกิจกรรมทุกครั้งตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
จายงบประมาณที่ไมคุมคา
โปรงใส
การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตําบลบานซอง ไดจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตตาม ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเ ขียว
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสียงระดับสูง
มาก เพื่อเปน เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้
ตารางที่ ๗ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
1. การจัดโครงการตามแผนพัฒนา
มีการรับสินบน/ของขวัญ/
เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่ สินน้ําใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
เกินความจําเปน ทําใหการใชจาย นําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับ
งบประมาณที่ไมคุมคา โปรงใส
คูสัญญา
2.
เจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชนจากผูรับจาง และ
จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบที่
ถูกตอง
3.
เจาหนาที่ของรัฐทําการปลอม
แปลงเอกสารการเบิกจาย เชน
ปลอมลายมือชื่อ แกไขใบสําคัญ
รับเงิน
ที่
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แดง
-

-

-

ที่
4.

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล
และเบิกเงินราชการตามสิทธิ
เปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คา
เชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาที่พัก
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แดง
-

สวนที่ ๔
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O๓๗)
การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชนขัดกัน
เทศบาลตําบลบานซอง ไดเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความ
เสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับสูง คอนขางสูง
ปานกลาง มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลําดับความ
รุน แรง (กรณี ที่ ห นวยงานทํ า การประเมิ น การควบคุม ความเสี่ ย ง ในตารางที่ ๔ ไมพ บวาความเสี่ ย งอยู ใน
ระดับสูง คอนขางสูง ปานกลางเลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับต่ํา หรือ คอนขางต่ํา ใหทําการ
จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเปน ในเชิ ง เฝา ระวั ง หรื อ ใหห นว ยงานพิ จ ารณา ทํ า การเลื อ กภารกิ จ งาน
หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่ยากกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต (เพิ่มเติม) จึงสามารถสรุป เพื่อกําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชนขัดกัน
เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด การความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ตามรู ป แบบ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต และกอ ใหเกิ ด
ผลประโยชนขัดกัน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ขั ด กั น หรื อความขั ดแยงระหวางผลประโยชนส ว นตนและผลประโยชนส วนรวมเปน สําคั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ ง
เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น
การประเมินความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชนทับซอน โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุ
ทําให
๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ “เปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ
๒. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหนาที่โดยการคาดการณคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตํ าบลบ านซ อง โดยคณะกรรมการบริห ารจั ด การความเสี่ย งไดดํ าเนิ น การประเมิ น
ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ในการปฏิบัติ ราชการโดยใชรูป แบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตเปนขอมูลในการประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดย
มีการกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่ใชในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ขัดกัน ดังตารางที่ ๘
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ตารางที่ ๘ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอน (O๓๗) เทศบาลตําบล
บานซอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ที่

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต

๑. มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับ
คูสัญญา

-

๒. เจาหนาที่ของรัฐทําการปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจาย เชนปลอมลายมือชื่อ แกไขใบสําคัญรับ
เงิน

-

๓. การตรวจรับพัสดุไมตรงตามรูปแบบราชการ โดย
มีการรับเงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง

-

-

-

๔. การจัดโครงการตามยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่
เกินความจําเปนทําใหใชจายงบประมาณที่ไม
คุมคาโปรงใส

-

๕. เบิกเงินตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา
คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาที่พัก
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มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต
ผลประโยชนขัดกัน
กํากับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ําใจ อยางเครงครัด
กํากับ ดูแล ใหบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทางการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด
ชี้แจงและแจงเวียน ใหเกิดความรู ความเขาใจและ
สรางความตระหนักในการเปนขาราชการที่ดี
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ใหปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจายการเงินและการคลังอยางเครงครัด
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางจากหนวยงาน
อื่นหรือกลุมงานอื่น ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง
กํากับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทางการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด
เปดเผยขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบโดย
ทวั่ กัน
พิจารณาแกไขความเดือดรอนของประชาชนและ
ความจําเปนเปนอันดับแรก และใหสําคัญในการ
จัดสรรงบประมาณใหเกิดความคุมคา
ควบคุม กํากับ ดูแลการใชจายงบประมาณและการ
เบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ
ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรการและแผนปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต และผลประโยชนทับซอน
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรทุกระดับชั้น
สรางความตระหนักในการเปนขาราชการที่ดี
ชี้แจง และแจงเรียนใหเกิดความเขาใจในระเบียบ
และการละเวนการปฏิบัติหนาที่และการประพฤติ
มิชอบ

สวนที่ ๕
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน O๓๗

จากการดําเนินการกําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชนขัดกันเพื่อดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณความ
เสี่ยงการทุจริตและกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนและการจัดทํารายงานการเฝาระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตําบล
บานซอง จึงไดนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ดังตารางที่ ๙ ดังนี้
ตารางที่ ๙ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน เทศบาลตําบลบานซอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นความ
โอกาส/
แนวทาง/มาตาการ บริหารจัดความ
แผนงาน/
ที่ เสี่ยงการเกิดทุจริตที่กอใหเกิด
ผลที่คาดวา
ความเสี่ยงการทุจริต
เสี่ยง การทุจริตและ
กิจกรรมการบริหาร
ผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน
ความเสี่ยงการทุจริต
จะไดรับ
และผลประโยชน
ทับซอน
๑. การรับสินบนเพื่อ
- มีการรับสินบน
- กํากับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ ๑. ดําเนินการทางวินัยกับผูกระทํา ๑. บุคคลากรมีวินัยมาก
เอื้อประโยชนตอผู
/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ระเบียบขอบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ําใจ ความผิดอยางเครงครัด
ยิ่งขึ้น
มีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งจํานําไปการเอื้อ
อยางเครงครัด
๒.ปลูกจิตสํานึกดานจริยธรรม
๒. บุคลากรมจี ิตสํานึกดาน
ประโยชนใหกับคูสัญญา
- กํากับ ดูแล ใหบุคลากรปฏิบัติตาม
จริยธรรมคุณธรรมมาก
หลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อจัดจางอ คุณธรรม ใหกับบุคลากร
ทุกระดับชั้น
ยิ่งขึ้น
ยางเครงครัด
๓.เสริมสราง
องคความรูความเขาใจและสราง
ความตระหนักในการเปนเจาหนาที่
รัฐที่ดี
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๓.บุคลากรภาครัฐมี ความรู
ความเขาใจ และ ตระหนัก
ในการเปนเจาหนาที่รัฐที่
มากขึ้น

ที่

ประเด็นความ
เสี่ยงการเกิดทุจริตที่กอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน

โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต

๒. การตรวจรับงานที่ไมครบถวน - เจาหนาที่ที่เปน
สมบูรณเพื่อเอื้อประโยชนแกผมู ี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สวนไดสวนเสีย
มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชนจากผูรับจาง
และจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ถูกตอง

แนวทาง/มาตาการ บริหารจัดความ
เสี่ยง การทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน

แผนงาน/
กิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต
และผลประโยชน
ทับซอน
๔. เสริมสรางองคความรูดานการ
พัสดุตามระเบียบและขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางจาก
หนวยงานอื่นหรือกลุมงานอื่น ๆ เขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจการจาง
- กํากับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อจัดจางอ ๕. สงเสริมการสรางคานิยมที่
ยางเครงครัด
ปฏิบัติงานในลักษณะไมเสียงตอ
การทําผลประโยชนทับซอน หรือ
ประโยชนขัดกัน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๔.บุคลากรภาครัฐมีความรู
ดานการพัสดุและขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของมาก
ยิ่งขึ้น
๕.บุคลากรภาครัฐ
มีคานิยมใน
ลักษณะไมเสี่ยงตอ
การทําผลประโยชนทับซอน
มากขึ้น
๖. เสริมสรางความรูความเขาใจ
๖. บุคาลากรภาครัฐมีความ
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติเพื่อ เขาใจการปฏิบัติหนาที่ของ
ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ที่เอื้อประ
ของเจาหนาที่ของรัฐที่เอื้อ
ประโยชนแกผมู ีสวนไดสวน
ประโยชน แกผมู ีสวนไดสวนเสีย
เสียมากยิ่งขึ้น
๗. สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
๗.บุคลากรภาครัฐ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ มีการตอตานการทุจริต
ประพฤติมีชอบมากยิ่งขึ้น
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ที่

ประเด็นความ
เสี่ยงการเกิดทุจริตที่กอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน

๓. การปลอมแปลงเอกสารการ
เบิกจายของเจาหนาที่ของรัฐ

4. การจัดทําโครงการตาม
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
เทศบาล ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๓

โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต

แนวทาง/มาตาการ บริหารจัดความ
เสี่ยง การทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน

แผนงาน/
กิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต
และผลประโยชน
ทับซอน
- เจาหนาที่ของรัฐ
- ชี้แจงและแจงเวียน ใหเกิดความรู ความ ๘.เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให
ทําการปลอมแปลงเอกสาร เขาใจและสรางความตระหนักในการเปน เจาหนาที่ของหนวยงาน
การเบิกจาย เชน ปลอม
ขาราชการที่ดี
มีทัศนคติ คานิยม ในการ
ลายมือชื่อ แกไขใบสําคัญรับ - ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ใหปฏิบัติตาม
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต
เงิน
ระเบียบการเบิกจายการเงินและการคลัง
อยางเครงครัด
- การจัดโครงการตาม
-เปดเผยขอมูลขาวสารใหสาธารณชน
ยุทธศาสตร ประจําป
รับทราบโดยทั่วกัน
งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจมี -พิจารณาแกไขความเดือดรอนของ
การแอบแฝง หรือที่เกิน
ประชาชนและความจําเปน เปนอันดับ
ความจําเปนทําใหใชจาย
ความสําคัญ
งบประมาณที่ไมคุมคา
-ควบคุม กํากับ ดูแล การใชจาย
โปรงใส
งบประมาณและเบิกจายใหเปนไปตาม
- มีการตรวจการจางไมตรง ระเบียบ
ตามรูปแบบราชการโดยมี -ควบคุม กํากับ ดูแลให บุคลากรปฏิบัติ
การรับเงินหรือผลประโยชน ตามแนวทางแกปญหาทุจริต และ
จากผูรับจางมีการสืบราคา ผลประโยชนทับซอน
จากผูประกอบการอัน
-ปลูกฝงคุณธรรมใหกับบุคลากรทุก
เปนเท็จ
ระดับชั้น
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ
๘.บุคลากรภาครัฐมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับคานิยม
ในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต มากยิ่งขึ้น

ที่

ประเด็นความ
เสี่ยงการเกิดทุจริตที่กอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน

5. เบิกเงินราชการตามสิทธิเปน
เท็จ

โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต

แนวทาง/มาตาการ บริหารจัดความ
เสี่ยง การทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน

- มีการเบิกเงินราชการตาม
สิทธิเปนเท็จ เชน เชน คา
ลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก

- สรางความตระหนักในการเปน
ขาราชการที่ดี
- ชี้แจง และแจงเรียนใหเกิดความเขาใจใน
ระเบียบและการละเวนการปฏิบัติหนาที่
และการประพฤติมิชอบ
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แผนงาน/
กิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต
และผลประโยชน
ทับซอน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน (O3๗)
เทศบาลตําบลบานซองไดจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หรือ สถานะแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตารางที่ ๙ ตอผูบริหารเทศบาล
ตําบลบานซอง ตามตารางที่ ๑๐ ดังนี้
ตารางที่ ๑๐ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
เทศบาลตําบลบานซอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หัวขอ
รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ ๑.การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อาจกอใหเกิดผลประโยชน
๒.การรับการตรวจเอกสารที่ไมครบถวนสมบูรณเพื่อเอื้อประโยชนแกผมู ีสวนได
ทับซอน
สวนเสีย
๓.การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจายของเจาหนาที่ของรัฐ
๔.การจัดทําโครงการตามยุทธศาสตร ทอี่ าจกอใหเกิดความไมคุมคาโปรงใส
๕.การเบิกเงินราชการตามลิขสิทธิ์อันเปนเท็จ
โอกาส/ความเสี่ยง
๑. มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเลี้ยงรองรับ ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อ
ประโยชนใหคกู ับสัญญา
๒.มีการรับการตรวจเอกสารที่ไมครบถวนสมบูรณ
แกผมู ีสวนไดสวนเสีย
๓.เจาหนาที่ของรัฐทําการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย เชน การปลอม
ลายมือ แกไขใบสําคัญรับเงิน
๔.การจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาที่อาจกอใหเกิดความไมคุมคาโปรงใส
๕. มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
สถานะของการดําเนินการ
• ยังไมไดดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง
• เฝาระวัง และติดตาม ตอเนื่อง
• เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน
• ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม
• เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ๑.ปลูกจิตสํานึกดานจริตธรรม คุณธรรม ใหบุคคลการทุกระดับชั้น
ความเสี่ยงการทุจริต และ
๒.เสริมสรางองคความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักในการเปน
ผลประโยชนทับซอน
ขาราชการที่ดี
๓.เสริมสรางองคกรความรูดานการพัสดุตามระเบียบและขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ
๔.สงเสริมการสรางคานิยมที่ไมปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงตอการทํา
ผลประโยชนทับซอน
๕.เสริมสรางความรูความเขาใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เอื้อประโยชนแกผมู ีสวนไดสวนเสีย
๖.สงเสริมการจัดกิจกรรมการตอตานหนาการทุจิตประพฤติมิชอบ
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หัวขอ
ผลการดําเนินงาน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20,000
การปองกันและตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น
2. กําหนดมาตรการการปฏิบัติหนาที่
โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
เจาหนาที่
3. จัดทําประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการและพนักงาน
4. สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายการจัดซื้อจัดจาง
5. โครงการสอนใหเด็กโตไปไมโกง

6. กิจกรรมประกาศเจตจํานงดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลบานซอง
บริหารงานของเทศบาลตําบลบานซอง
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เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร
สมาชิก เจาหนาที่
จํานวน 70 คน
บุคลากร
สาธารณสุข

หนวยงาน
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กอง
สาธารณสุขฯ

บุคลากรทุกคน

ทุกกองงาน

บุคลากรทุกคน

ทุกกองงาน

บุคลากรทางการ กองการศึกษา
ศึกษา จํานวน 10
คน

-

-

-

คณะผูบริหาร
สํานัก
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
เทศบาล หัวหนา ปลัดเทศบาล
สวนราชการและ
เจาหนาที่ทุกคนใน
เทศบาลมีสวนรวม
รณรงคฯ

หัวขอ
ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
8. จัดทํามาตรการการตรวจสอบ
ภายใน และการประเมินติดตาม
ควบคุมภายใน

รายละเอียด
งบประมาณ
-

เปาหมาย/ผลผลิต
หนวยรับตรวจทุก
หนวยสังกัด

หนวยงาน
สํานัก
ปลัดเทศบาล

9. จัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาล และ
การดําเนินงานการติดตามเรื่อง
รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม อําเภอ
พนมสารคาม ศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
10. จัดทํามาตรการสอบสวน
ขอเท็จจริง การสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิด และทางวินัย
11. กิจกรรมรณรงคสงเสริมให
เจาหนาที่รัฐเปดเผยและเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน

-

รับเรื่องรองเรียน
การทุจริตในเขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

เจาหนาที่ทุกระดับ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

12. จัดทําการรายงานผลการจัดซื้อจัด
จางใหประชาชนทราบ

-

สํานัก
คณะผูบริหาร
หัวหนาสวน
ปลัดเทศบาล
ราชการ เจาหนาที่
ทุกระดับ และ
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขอมูลผลการจัดซื้อ กองคลัง
จัดจางในเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ
ผูบริหาร หัวหนา กองคลัง
สวนราชการ และ กองการศึกษา
บุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน
10 คน

13. สงเจาหนาทีฝ่ กอบรมการพัฒนา
ศักยภาพดานการเงิน และพัสดุของ
กองคลังและกองการศึกษา
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