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คำนำ
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ
ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจำเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การ แกปญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจำนงของทุกองคกรที่รวม
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน
ระดับหนึ่งไดวาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวา องคกรที่ไมมี
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด
องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่
กำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร จึงไดดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรขึ้น เพื่อให
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร ได ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสม
จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตาน การทุจริตใหแกบุคลากร
ขององคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะ
ชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่
นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโยให
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด
วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปน มาตรการปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร

การบริหารจัดการความเสี ่ยงเปน การทำงานในลักษณะที่ ทุ กภาระงานตองประเมิน ความเสี่ ยง กอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรูและ
ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ(ผูนำสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน ลักษณะ
กำกับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลั ก ของ การควบคุ ม ภายในองค ก ร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่ม ออก
ประกาศใชเมื่อป 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment)
หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กำหนดเปาหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำเนินตอไปได
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม
ภายใน
องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function
(มีอยูจริงและนำไปปฏิบัติได) อีกทั้งทำงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทำใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล
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4. องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต

องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุมภายใน
ขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ
ทุจริต (Fraud Triangle)

Opportunity

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ Opportunity
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ

3
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การใชอำนาจและตำแหนงหนาที่
การใชจา ยงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การะบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)
 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน : การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
หนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่สนิทหรือ
รูจักคุยไดงาย
การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพื้นที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ที่คุนเคยเปนการสวนตัว
การนำทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน
อุปกรณสำนักงานตาง ๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาตาง ๆ ผูรับผิดชอบ
โครงการมีสัมพันธที่ใกลชิดกับเจาของกิจการ หรือผูมี
สวนเกี่ยวของกับสถานที่

2
3
4

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึ้นแลว)
(ยังไมเคยเกิดขึ้น)
✓
✓
✓
✓

Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยูแลว
Unknow Factor : ไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

5
ที่
1
2
3
4

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่สนิทหรือรูจัก
คุยไดงาย
การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพื้นที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ที่คุนเคยเปนการสวนตัว
การนำทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน
อุปกรณสำนักงานตาง ๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาตาง ๆ ผูรับผิดชอบ
โครงการมีสัมพันธที่ใกลชิดกับเจาของกิจการ หรือผูมี
สวนเกี่ยวของกับสถานที่

เหลือง

สม
✓

แดง

✓
✓
✓

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติ
ควบคุมดูแลได
สีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายในองคกร
มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ
สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบ
ไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เปนสีสม
และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของการเฝาระวัง ที่มีคา
1 – 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา 1 – 3 เชนกัน
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ
ที่
1
2

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจำเปน
ของการเฝาระวัง
321
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่เลือกซื้อ
2
รานที่สนิทหรือรูจักคุยไดงาย
การนำทรัพยสินของราชการมาใชใน
เรื่องสวนตัว เชน อุปกรณสำนักงาน
1
ตาง ๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
321
2

คาความเสี่ยง
รวม
จำเปน x รุนแรง
4

2

2

6
ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง
ที่
1
2

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่
สนิทหรือรูจักคุยไดงาย
การนำทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว เชน อุปกรณสำนักงานตาง ๆ รถ
ไฟฟา เครื่องพิมพ

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก
MUST
2

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง SHOULD

1

3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง
ระดับ 3 : เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 : เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก
ระดับ 1 : เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่
1
2

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่
สนิทหรือรูจักคุยไดงาย
การนำทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว เชน อุปกรณสำนักงานตาง ๆ รถ
ไฟฟา เครื่องพิมพ

1

2
X

3

X

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 : มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือขาย/ทางการเงิน
ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 : มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือขาย/ทางการเงิน ใน
ระดับไมรุนแรง
ระดับ 1 : มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

7
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่
เลือกซื้อรานที่สนิทหรือรูจัก
คุยไดงาย
การนำทรัพยสินของราชการ
มาใชในเรื่องสวนตัว เชน
อุปกรณสำนักงานตาง ๆ รถ
ไฟฟา เครื่องพิมพ

2

คุณภาพการ
จัดการ

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
✓

ดี
ดี

✓

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมีผลเสียทาง
การเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรแต
ยอมรับได มีความเขาใจ
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีที่หนวยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไมพบวามีความเสี่ยงในระดับสูง
คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ำ หรือ คอนขางต่ำ ใหทำการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต
ที่
1
2

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการปองกันความเสี่ยงผลประโยชนทับ
ซอน
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่สนิท - ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซื้อวัสดุ
หรือรูจักคุยไดงาย
- เขมงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจาง
การนำทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใชงานและการ
เชน อุปกรณสำนักงานตาง ๆ รถ ไฟฟา
เบิกจายอยางเครงครัด
เครื่องพิมพ
- มีการรายงานทุกครั้ง
- สรางจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
- ใชงานตามความเปนจริง
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ที่
1

2

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับซอน
- ปรับเปลี่ยนรานคาในการ
จัดซื้อวัสดุ
- เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง
- มีการจัดทำทะเบียน
ควบคุมการใชงานและการ
เบิกจายอยางเครงครัด
- มีการรายงานทุกครั้ง
- สรางจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม
- ใชงานตามความเปนจริง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่
เลือกซื้อรานที่สนิทหรือรูจักคุย
ไดงาย
การนำทรัพยสินของราชการมา
ใชในเรื่องสวนตัว เชน อุปกรณ
สำนักงานตาง ๆ รถ ไฟฟา
เครื่องพิมพ

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง
✓

✓

สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช
ไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุนแรง > 3

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง
7.1 (สถานะสีเหลือง) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
การนำทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใชงานและการ
อุปกรณสำนักงานตาง ๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ
เบิกจายอยางเครงครัด
7.2 (สถานะสีเขียว) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่เลือกซื้อรานที่สนิทหรือ
รูจักคุยไดงาย

ความเห็นเพิ่มเติม
-
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
การจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่
การนำทรัพยสินของราชการมาใช
เลือกซื้อรานที่สนิทหรือรูจักคุย ในเรื่องสวนตัว เชน อุปกรณ
ไดงาย
สำนักงานตาง ๆ รถ ไฟฟา
เครื่องพิมพ

แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หนวยงาน องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
โอกาส/ความเสี่ยง
การนำทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน อุปกรณ
สำนักงานตาง ๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ
สถานะของการดำเนินการจัดการ
 ยังไมไดดำเนินการ
ความเสี่ยง
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ผลการดำเนินงาน

สรางจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ตระหนัก
ถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยางเครงครัด พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
- มีการรายงานทุกครั้ง

