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คำนำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามา
จากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่ วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ใน
องค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชันแตก
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดย
การประเมินความเสี่ยงการเครื่องมือหนึ่งในการชับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติ มิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมีให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติ มิชอบได้
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
กุมภาพันธ์ 2565

สารบัญ
เรื่อง
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง

หน้า
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์ถือ
เป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้ งนี้ การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่ น้อยกว่าองค์กรที่
ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้
ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นาส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความ
เสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลั ก ของ การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้
เมื่อปี ค.ศ. 1992 สาหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
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องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ล ะองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present &
Function (มีอยู่จริงและนาไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทาให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรื อ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในของ
องค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตำแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

-36. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การะบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่มีประสิทธิภาพ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558)
 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตำแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต
เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้ จ่ายเงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ม ่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการ
นำเงิน งบประมาณไปใช้ ประโยชน์
ส่วนตัว

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
✓
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายฝ่าย ภายในองค์กร มี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่เรีย กรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบการดำเนิ น โครงการตามข้อ บั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผ ลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส ่ว นได้เสีย/หน่ว ยงานกำกับดูแล/พันธมิ ต ร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผ ลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส ่ว นได้เสีย/หน่ว ยงานกำกับดูแล/พันธมิ ต ร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้ า หน้ า ที ่ เ รี ย กรั บ ผลประโยชน์ ใ น
ระหว่ า งการตรวจรั บ งาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง
321
2

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
321
3

ค่าความเสี่ยงรวม
จำเป็น x รุนแรง
6
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิ จ ารณาในการเสนอขออนุ ม ั ต ิ โ ครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

3

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิ จ ารณาในการเสนอขออนุ ม ั ต ิ โ ครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง

1

2

3
x

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพการ
จัดการ

เจ้ า หน้ า ที ่ เ รี ย กรั บ ผลประโยชน์ ใ น
ระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลั ก ฐ านประกอบการ
พิ จ ารณาในการเสนอขออนุ มั ติ
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

พอใช้

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
✓

-6แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ (เดือน ตุลาคม
๒๕๖4 – เดือน กันยายน ๒๕๖5)
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน

เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น

การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาททีป่ ฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม
อาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต

1. การควบคุมของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ และผู้รบั จ้าง ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต

ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดขอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด

ระดับของความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์
ดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง

⬜ ยังไม่ได้ดำเนินการ
⬜ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
🗹 เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยงั ไม่ครบถ้วน ⬜ ต้องปรับปรุงมาตรการ
ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
⬜ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................

ตัวชี้วัด

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

นายประดิษฐ์ นนท์เข็มพรม

สังกัด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วัน/เดือน/ปี ที่
รายงาน

๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ (เดือน
ตุลาคม ๒๕๖4 - เดือนกันยายน ๒๕๖5)
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
โครงการ/กิจกรรม

การจัดซื้อครุภัณฑ์

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการดำเนินงาน

การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไปใช้ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต

ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ อาจทำให้
เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริต

จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ

ระดับของความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

⬜ ยังไม่ได้ดำเนินการ
🗹 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
⬜ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ⬜ ต้องปรับปรุง
มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
⬜ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................

ตัวชี้วัด

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ

สังกัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ (เดือน
ตุลาคม ๒๕๖4 – เดือน กันยายน ๒๕๖5)
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
โครงการ/กิจกรรม

-

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดำเนินงาน

กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต

ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การรับ เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด

ระดับของความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

⬜ ยังไม่ได้ดำเนินการ
🗹 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
⬜ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ⬜ ต้องปรับปรุง
มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
⬜ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................

ตัวชี้วัด

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ

ผลการดำเนินงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ

สังกัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
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