ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

คานา
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามคาสั่งคณะรักษาความ
สงบ แห่งชาติ(คสช.) ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 กาหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วย ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้วาการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับ การ
ทุจริต ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหาย ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริ ตมาใช้เพราะได้มีการ เตรียมการ
ป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลถ้ าฉลอง เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงาน ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ
เป็น เครื่องมือหนึ่งใน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคาสั่งคณะรักษาความ
สงบ แห่งชาติที่ ๖๙/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแกไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติ มิชอบที่ กาหนดให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการ ทุจริตประพฤติมิชอบได้
องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง จึงได้จัดทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การ ดาเนิน งาน ที่อาจก่อให้เกิดทุจ ริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง

ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ. ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ. ศ.
2540 พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ. ศ. 2546 ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ. ศ. 2560 - 2565) กาหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มี คาสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติ มิชอบใน ส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อสิบ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลรวมถึงมาตรการ กระทรวง สาธารณสุข 3 ป. 1 ค. ปลูกจิตสานึกป้องกันปราบปรามเครือข่าย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการบริห ารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
องค์การ บริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การ
บริหาร ส่วนตาบลถ้าฉลอง และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล็งเห็น
ความสาคัญดังกล่าว จึงได้กาหนดเป้าประสงค์หลักใน การเพิ่มระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ (CPI) และเพื่อให้
เป็นไปตามสานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้นาเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็น
หลักการพื้นฐานสาคัญของการประเมิน ITA ที่มา จากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและ สามารถ ตรวจสอบการดาเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส”
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ แสดง ความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน
ITA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ โปร่งใสและ นาไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของทุกภาคส่วน

-2วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง มีมาตรการวางระบบหรือแนวทางในการป้องกัน การ
ทุจริต ประกอบด้วย การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การประเมินผลการดาเนินงาน และการทบทวน
ปรับปรุง
2. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการทางาน
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของ ทางราชการ พ.ศ.2558)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทาให้ วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาส ที่จะ
เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน โอกาส ที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่ มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ
สินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานในการกากับขององค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง มีระบบในการป้องกันการทุจริต จาก
กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต
ความหมาย
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทาให้ วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงาน ไม่ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและ โอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน โอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ
สินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่หรือ ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่า มีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี ตาแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทาการอันใดอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ หรือสัญญาว่าจะให้ มอบให้ การ
ยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทา
การหรือไม่กระทาการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หมายถึง สถานการณ์ห รือการกระ ทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติ
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อส่วนรวม
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผ ลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎี
สามเหลี่ยม ทุจริต (Fraud Triangle)
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ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่
1. แรงกดดัน (Pressure)
2. โอกาส (Opportunity)
3. เหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization)
ปัจจัยแรก คือ แรงกดดัน สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น ที่ผลักดั นให้คนๆ หนึ่งกระทาทุจริต ซึ่งโดยทั่วๆ ไป คือ
ปัญหาชีวิตต่างๆ ที่ไม่สามารถหาทางออก หรือบอกให้ใครมาช่วยแก้ไขไม่ได้ ซึ่งท้ายที่สุดจะจบลงที่เรื่องเงินๆ
ทองๆ การติดพนัน มีหนี้สิน ใช้ชีวิตหรูหราเกิดตัว มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา
หรือ มีโลกสองใบ มีบ้านเล็กบ้านน้อยที่นับวันก็เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นทั้งหมดนี้ คือตัวอย่างของแรงกดดัน
ที่สังเกต เห็นจากพนักงานที่ทุจริตหน่วยงาน
ปัจจัยต่อมาคือ โอกาส ซึ่งได้แก่ช่องโหว่ในกระบวนการของการทางาน เช่น การไม่แบ่งแยก หน้าที่ให้
ชัดเจน จนทาให้คนๆ เดียวสามารถทาอะไรได้หลายๆ อย่างโดยไร้การตรวจสอบ หรือ แม้กระทั่งข้อ ผิดพลาด
(Bug) ในระบบงานที่เอื้อให้คนที่มองเห็นช่องโหว่นี้ ฉวยโอกาสกระทาทุจริตได้
ส่วนปัจจัยข้อสุดท้าย คือ เหตุผลเข้าข้างตนเอง หรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนขึ้นก็คือ “ความสามารถ ในการ
ให้เหตุผลเข้าข้างตนเอง”
สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี
1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุมกากับดุแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ ดังนี
1. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อ การกระทาผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทา
ไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทาการทุจริตเข้า
มาได้ อีก
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4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน เรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่ วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน อนาคต
(Unknown Factor)
ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกในการกากับติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการ ป้องกันการ
ทุจริตที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงใช้กรอบแนวคิด การควบคุ มภายใน องค์กร
(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organization
2013)

ส่วนที่ 3
วิธีดาเนินการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การ บริหาร
ส่วนตาบลถ้าฉลอง และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ก่อนทาการ ประเมิน
ได้ทาการคัดเลือกงานหรือ กระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต
3 ด้าน คือ 1. ความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของ ทางราชการ พ.ศ. 2558) 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความ เสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
โดยมีขั้นตอน การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต 9 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ขั้นตอนที่
3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง ได้ทาการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ ปฏิบัติ
หน้าที่ ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดทุจริตเพื่อระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือ
ข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทาความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลถ้ าฉลอง รวมถึ ง การควบคุ ม ภายในของการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ซึ่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ ยงใน
การทุจริต หรือข้อผิดพลาดขององค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลองในภาพรวม นาข้อมูลรูปแบบ พฤติการณ์
ความ เสี่ยงเฉพาะที่มีความ เสี่ยงการทุจริต ลงในประเภทของความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดังนี้
Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าที่เคยเกิดมาก่อน คาดว่าจะมีโอกาสสูง
ที่จะเกิดปัญหาซ้า หรือมีประวัติอยู่แล้ว
ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด หรื อ มี ป ระวั ติ ม าก่ อ น ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ม าจากการ
พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
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วิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยกาหนด ความหมาย
ของสถานะความเสี่ยง ดังนี้
สถานะสีเขียว
สถานะสีเหลือง
สถานะสีส้ม
สถานะสีแดง

ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
ความเสี่ ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้าม
หน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ
อย่าง สม่าเสมอ

ขันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่ เป็น
สถานะสีส้ม และ สีแดง มาหา ค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับ ความ
รุนแรงของผลกระทบ
ระดับค่า

3
Must
ความจ าเป็ น ของ ขั้ น ต อ น ห ลั ก ที่ ส า คั ญ ข อ ง
การเฝ้าระวัง
กระบวนงาน มีความ จาเป็นใน
การเฝ้ า ระวั ง สู ง มาก ต้ อ งท า
การป้องกัน ไห้ดาเนินการไม่ได้

2
Must
ขั้นตอนหลักที่สาคัญของ
กระบวนงานมีค
ว า ม จาเป็นในการเฝ้า
ระวั ง สู ง ต้ อ งท าการ
ป้องกันไห้ ดาเนินการ
ไม่ได้
ค ว า ม รุ น แ ร ง เกี่ยวข้องกับผู้มีส่ วนได้ ส่ว น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้
ข อ ง ผลกระทบ เสีย /หน่ว ยงานกากับ ดูแล/ ส่ ว น เสี ย/หน่ ว ยงาน
พันธมิตร/ภาคีเครือข่าย
กากับ ดูแล/ พันธมิตร/
ภาคี เครือข่าย
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ ผลกระทบทางการเงิ น
ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
รายได้ ล ดรายจ่ า ยเพิ่ ม
Financial

1
Must
ขั้นน ต อ น ร อ ง ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ค ว า ม
จาเป็นในการเฝ้า ระวังต่า

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
กระบวนการภายใน
Internal Process
กระทบด้านการเรียน รู้
องค์ความรู้ Learning &
Growth

-8ขันตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment)
นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X ความรุนแรง) ในขั้นตอนที่ 3 มาประเมินการควบคุมการทุจริต ว่า มี
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดี
พอใช้
อ่อน

การจัดการ
จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่ เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร ไม่ มีผลเสีย ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
ส่วนใหญ่จัดการได้ บางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร ยอมรับได้มี ความเข้าใจ
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการทาให้มีรายจ่ายเพิ่ม มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขันตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk –Control Matrix
Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง
ขันตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เป็ น การติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง เป็ น การสร้ า งตะแกรงดั ก และยื น ยั น ผลการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สี
เขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้
สถานะสีเขียว
สถานะสีเหลือง
สถานะสีแดง

ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ ยง แต่แก้ไขได้ทันท่ว งที ตามมาตรการนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม ที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ
ความรุนแรง < 3
เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรม
เพิ่มขึ้นแผนใช้ ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความ รุนแรง > 3

ขันตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตตามสถานะ มาจาแนกเพื่อจัดทาระบบบริหาร ความ
เสี่ยง ดังนี้
สถานะสีเขียว
ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะสีเหลือง
เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
สถานะสีแดง
เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
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ขันตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
จัดทารายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด สถานะ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ที่
เขียว

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต
เหลือง

แดง

ขันตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน

ส่วนที่ 4
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากการดาเนินงานเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง ได้สรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ การประเมิน
ความเสี่ยง การทุจริต ประกอบด้วยหน่วยงาน สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข
และ สิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตการประเมินความเสี่ยง ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มีการดาเนินการตามขั้นตอนการ
ประเมิน ความเสี่ยง 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ที่

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

1

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- ปกปิดข้อมูลหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริง
- เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
- ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอานาจ
- จงใจละเลยสาระสาคัญในเอกสารประกอบคาขอเพื่อ เอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อแลกรับผลประโยชน์ ในบริการที่รวดเร็ว
- ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้ง ผู้รับบริการเพื่อ เรียก
รับผลประโยชน์
- ใช้ความรู้สึกสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการ ปฏิบัติตามระเบียบฯ
- การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ไม่ครอบคลุมชัดเจน
ส่งผลต่อการตีความ เปิดโอกาส ให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ
- การเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง คลาดเคลื่อน มี
ผลประโยชน์แอบแฝงจาก ขั้นตอนการตรวจสอบ ประเมิน ส่งผลต่อการ ใช้
ดุลพินิจ
การรับคาร้อง/สอบสวน
- กาหนดกรอบระยะเวลาไม่ชัดเจน ทาให้ผู้รับบริการ ตีความคลุมเครือ
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน เช่นถ่วง เวลา เรียกเอกสาร
เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน เพื่อประกอบการเรียกรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นจากผู้รับบริการ
- การแต่งตั้งผู้รับชอบในขั้นตอนต่างๆ เป็นบุคคล เดียวกัน มีความเสี่ยงที่
จะดาเนินการทุจริตในขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารหรือเรียกรับ
ผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการระหว่างการ รับคาร้องและส่งมอบใบอนุญาต

2

3

ประเภทความเสี่ยง
Known Unknown
Factor
Factor
√

√

√
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ขันตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
วิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยกาหนด ความหมาย
ของสถานะความเสี่ยง ดังนี้ ที่
ที่
1
2
3

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การรับคาร้อง/สอบสวน

สถานะความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก
เสี่ยงสูง

ขันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่ เป็น
สถานะสีส้ม และ สีแดง มาหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่ งได้จากระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ
ที่

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต

1
2
3

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การรับคาร้อง/สอบสวน

ระดับ
ค่าความเสี่ยงรวม
ความจาเป็นของ ความรุนแรง
จาเป็น x รุนแรง
การเฝ้าระวัง ของ ผลกระทบ
2
2
4
3
3
9
2
2
4

ขันตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment)
นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X ความรุนแรง) ในขั้นตอนที่ 3 มาประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามี
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ที่
1
2
3

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การรับคาร้อง/สอบสวน

ระดับ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
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ขันตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบ/ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการ
แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม
ทุจริต
1. การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน - ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เอกสารที่ใช้สาหรับการยื่นคาร้องให้ ผู้บริการ
ทราบ หลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางปกติและออนไลน์
- เพิ่มช่องทางการให้บริการมากขึ้น เช่น ประชาชนสามารถขอรับ
บริการผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ระบบ E-service - นาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐาน หรือเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ระบบคีย์การ์ด / สมาร์ทการ์ด
– จัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร
หลั ก ฐาน ให้ มี ขั้ น ตอน และรายละเอี ย ดครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งทุ ก
กระบวนงาน
- จัดทาคู่มือประชาชน ตามตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ หลากหลายช่องทาง
- เสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีทัศคติ
ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน
2. การใช้ดุลพินิจ พิจารณาอนุมัติ
- จัดทาคู่มือแนวทางสาหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
อนุญาต
และจัด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติการตาม
คู่มือหลักเกณฑ์ให้ เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานเดียวกัน .
- ออกแบบกระบวนงาน / ขั้นตอน / ผังกาหนดระยะเวลา ตาม
พระราชบัญญัติ การ อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 สาหรับ งานนั้นๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้ าหน้า ที่ ทั้ง นี้ ผู้ บั งคั บบั ญชาทุก ล าดับ ชั้น ต้อ ง กากับ ดูแ ลและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อน
นาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต
- นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาช่ว ยในการพิจารณาอนุมัติ
อนุ ญาตและสามารถตรวจสอบข้อ มู ล ย้ อนหลั งได้ ซึ่ ง จะทาให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ ไม่ดาเนิน การและเป็นการป้องกันการ
เรียก รับผลประโยชน์ - เปิดโอกาสให้ประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย) มี
ส่วนร่วมในกระบวนการการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต
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รูปแบบ/ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการ
แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม
ทุจริต
3. การรับคาร้อง/สอบสวน
- ประกาศเจตจานงสุ จริต ประกาศประชาสั มพันธ์ให้ ประชาชน
ผู้รับบริการ ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
จั ด ท าช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็น
ช่องทางในการแจ้ง เบาะแสการ ทุจริ ตในการปฏิ บัติห น้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่
- กาหนดกระบวนการและกรอบระยะเวลา Work Flow ตาม
พระราชบัญญัติ การ อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 ให้มี ความชัดเจนเพื่อความโปร่งใส มีความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป เพื่อถ่วงดุล
อานาจและลดโอกาสในการทุจริต เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์
- กาหนดบทลงโทษทางวินัยและอาญา จัดทามาตรการสร้างจิตสานึก
ในการ รักษ์องค์กร
ขันตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เป็ น การติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง เป็ น การสร้ า งตะแกรงดั ก และยื น ยั น ผลการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สี
เขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้
ที่
1
2
3
4
5
6

หน่วยงาน
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ดุลพินิจ
การตรวจสอบ
การรับคาร้อง/
พิจารณาอนุมัติ
เอกสารหลักฐาน
สอบสวน
อนุญาต
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ขันตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตตามสถานะ มาจาแนกเพื่อจัดทาระบบบริหาร ความ
เสี่ยง ดังนี้
ที่

หน่วยงาน

1

สานักปลัด

2

กองคลัง

3

กองช่าง

4

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6

กองส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ดุลพินิจ
การตรวจสอบ
การรับคาร้อง/
พิจารณาอนุมัติ
เอกสารหลักฐาน
สอบสวน
อนุญาต
เกิดขึ้นแล้วแต่
ยังไม่เกิด เฝ้า
เกิดขึ้นแล้วแต่
ยอมรับได้ควรมี
ระวังต่อเนื่อง
ยอมรับได้ควรมี
กิจกรรมเพิ่ม
กิจกรรมเพิ่ม
เกิดขึ้นแล้วแต่
เกินกว่ายอมรับ เกิดขึ้นแล้วแต่
ยอมรับได้ควรมี
ควรมีกิจกรรม ยอมรับได้ควรมี
กิจกรรมเพิ่ม
เพิ่ม
กิจกรรมเพิ่ม
เกิดขึ้นแล้วแต่
เกินกว่ายอมรับ เกิดขึ้นแล้วแต่
ยอมรับได้ควรมี
ควรมีกิจกรรม ยอมรับได้ควรมี
กิจกรรมเพิ่ม
เพิ่ม
กิจกรรมเพิ่ม
ยังไม่เกิด เฝ้า
เกิดขึ้นแล้วแต่
เกิดขึ้นแล้วแต่
ระวังต่อเนื่อง
ยอมรับได้ควรมี ยอมรับได้ควรมี
กิจกรรมเพิ่ม
กิจกรรมเพิ่ม
ยังไม่เกิด เฝ้า
เกิดขึ้นแล้วแต่
เกิดขึ้นแล้วแต่
ระวังต่อเนื่อง
ยอมรับได้ควรมี ยอมรับได้ควรมี
กิจกรรมเพิ่ม
กิจกรรมเพิ่ม
ยังไม่เกิด เฝ้า
เกิดขึ้นแล้วแต่
เกิดขึ้นแล้วแต่
ระวังต่อเนื่อง
ยอมรับได้ควรมี ยอมรับได้ควรมี
กิจกรรมเพิ่ม
กิจกรรมเพิ่ม

-15ขันตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
จัดทารายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด สถานะ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรม
ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
1.การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2.การใช้ดุลพินิจ พิจารณาอนุมัติ - สานักปลัด
อนุญาต
3. การรับคาร้อง/สอบสวน

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต
เหลือง
แดง
-สานักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- สานักปลัด
- กองคลัง
- กองการศึกษา ศาสนา - กองช่าง
และวัฒนธรรม
- สานักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ขันตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหาร ความเสี่ยง
การทุจริตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าฉลอง ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด 6 หน่วยงาน อยู่ใน
ระหว่างการ ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มี การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้กาชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด แต่อาจจะมีบางกิจกรรมที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
พร้อม ในการดาเนินการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อ
กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบนทุกรูปแบบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ในการ
ดาเนินงานประเมินพบว่าความเสี่ยงยังไม่สะท้อนพฤติการณ์การทุจริต เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติ
มาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow Factor) ซึ่งบาง
หน่วยงานอาจจะยังไม่มั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะนาข้อมูล
จุดอ่อนของหน่วยงานไปสู่การดาเนินการปราบปรามการทุจริตในอนาคตได้

