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คานา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้อง การ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน บุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริต ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ ขยายตัวของ
การทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดย หลักการแล้วการ
กระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของขุมซน
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตใน ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเซ่นเดียวกัน
การดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring of
the Tread way Commission)เพื่อกาหนด มาตรการสาคัญเร่งด่วนเซิงรุกในการปูองกันการทุจริตการบริหารงาน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย
นอกจากนีย้ ังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากกาหนดเป็นคู่มือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกอีกด้วย เพื่อบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและ ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่ง ได้
ว่าการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะ ประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ ไม่มีการนา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หน่วยงาน
ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ หนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ ตรวจสอบ เฝูาระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได้
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก จึง ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมี
มาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็น
มาตรการปูองกันการทุจริตเซิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไป
งานบริหารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน การทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี วัตถุประสงค์ สาคัญเพื่อ
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของขุมซนมากขึ้น มี ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเซ่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากซ่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประซาซนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลห้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีซ่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทา
ให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน ใน
ปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา พฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น

-2๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเซิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประซาซน ขาด กลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ การ ผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองไดรับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับคาตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น ปัจจัยหนึ่ง ที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้ เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ เน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องจัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว บาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความสื่อ สุจริตเป็นยกย่องคน
ที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ บ้านเมือง

๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับจันยิ่งจะทวีความ รุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น ปัญหา ลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก ภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นมักถูก มองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น มีผลในเซิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใข้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐โดยในปี๒๕๕๘อยู่อันดับที๗่ ๖จาก ๑๖๘ประเทศทั่วโลก และเป็น
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ประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลด น้อยถอยลง
สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึด
ติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทย บางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝืกรากลึกในสังคมไทย มาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ ทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน
จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความ พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม จากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น สังคมมิติใหม่ ที่ประ
ซาซนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์องซาติและประซาซนเพื่อให้ประเทศ ไทยมีศักศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศ ไทยใสสะอาด ไทยทั้งซาติต้านทุจริต" มี
เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประซาซน ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเซิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปีองกันการทุจริต
เชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปีองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนตาบลบ้านไทร จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ การบริหาร
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การปูองกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างขัดเจน อันจะน่าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

๓. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปูองกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต ให้แก่บุคลากรของ
องค์ถือเป็นการปูองกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือ ประเมินความ เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก เกิดความ เสียหายขึ้นกิจะเป็นความเสียหาย
ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน่าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใดวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการ ปูองกันการทุจริตเซิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ การ
เฝูาระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดขอบปกติที่มีการ รับรู้ และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นาส่งงานให้) เป็นลักษณะการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะกากับติดตามความเสี่ยง
เป็นการสอบทาน

๕. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่
เริ่ม ออก ประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สาหรับมาตรฐาน (วอรอ) ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ
๑๗ หลักการ ดังนี้
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หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดขอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝุายบริหาร มีอานาจการสั่งการซัดเจน
หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดขอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
หลักการที่ 6 การประเมินความเสี่ยง
หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม
หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ ๑5 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม ภายใน
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอยู่จริงและน่าไปปฏิบัติได้
อีกทั้ง
ทางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทาให้การควบคุม ภายในมี ประสิทธิผล

๖. องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น่าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย แรงกดดันหรือแรงจูงใจ หรือโอกาส ซึ่งเกิดจาก
ช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกากับ ควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ หรือ การหาเหตุผล
สนับสนุนการกระทาตามทฤษฎี
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๗. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประซาซนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.๒ ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการไข้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการไข้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ

๘. ขันตอนการประเมินความเสียงการทุจริต มิ ๙ ขันตอน ดังนี
๑. การะบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง
๗. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
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๙. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดาเนินการ ดังนี้ - ดัดเลือกกระบวนการงานของประเภท ด้าน
นั้น ๆ โดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตมาจาก๓ด้าน ได้แก่ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการไข้อานาจและตาแหน่ง หน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการไข้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ ) เลือกงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต - เลือกกระบวนงาน จากที่จะทาการประเมิน ความเสี่ยงการ
ทุจริต - เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทาการ ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จาเป็นของ การ
เฝูาระวัง และการกาหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปูองกันความเสี่ยงของการ ดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทรที่มีประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยง

การนาข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การ
ปฏิบัติงาน ของกระบวนการงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบด้วย กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการ ทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่า แต่อาจ พบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดาเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมี มาตรการ
ปูองกันการทุจริต หรือแก่ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น่าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภท ความเสียง
ซึง เป็น
Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย
ว่า จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้า หรือประวัติมีการทางานอยู่แล้ว
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
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การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
( สีเขียว )
:ความเสี่ยงระดับปานกลาง
และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
สถานนะสี เหลือง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
( สี เหลือง )
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวช้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
สถานะสี สม้ :
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้าม หน่วยงาน
( สี ส้ม )
ตาม หน้าที่ปกติ
สถานะสี แดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่
( สี แดง )
สามารถตรวจสอบได้ซัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง สม่า
เสมอ
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ตาบลสามแยก อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
√ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่
มี ภารกิจ ให้บริการประซาซนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ช่องทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
√ ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสช่องทางการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
√ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสซองการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
กระบวนการงาน ...การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมซององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร
ซื่อหน่วยงาน ............... องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก .............................................
ผู้รับผิดชอบ ................. สานักปลัด .............. .โทรศัพท์ .............. - ..................
ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง ( Known factor และ Unknwo factro)
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง
Knownfactor Unknwo factro
(เกิดขึ้นแล้ว ) (ยังไม,เคยเกิดขึ้น)
√
๑ การปฏิบัติซองเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิด ข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้ รับ
การพัฒนา ทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม และตัวระเบียบ หรือ
ข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะทาให้
เจ้าหน้าที่ซององค์กร มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
๒

เด
เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อ
ประหยัด งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับ
ไม่เป็น ตาม รูปแบบรายการ

√

หมายเหตุ ะ อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมี โอกาสเกิดขึ้นซ้า หรือ
ประวัติมีตานานอยู่แล้ว √ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่ อาจจะ
เกิดฃึน √ Unknwo factro
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การน่าข้อมูลจากตารางที่๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริตของแต่ละโอกาส /
ความเสี่ยงการทุจริต
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม
: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้าม
หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ซัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
สีเขียว
เหลือง
ส้ม แดง
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขี
ย
ว
๑. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
อ า จ เ กิ ด √
ข้อผิดพลาดได้ เพราะไม่ได้รับการพัฒนา หรือขาด
การส่งเสริมความรู้ หรือการเข้ารับการฝืกอบรม ตาม
ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจจะทาให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กรมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้
๒. เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบ
√
การดาเนินงานให้กับผู้รับจ้าง
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
น่าโอกาส/ความเสี่ยง การทุจริตที่ไม่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงจนถึงสูงมาก (สีส้ม กับสีแดง )
จากตาราง ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจาเปูนของการเฝูาระวัง มีค่า ๑- ๓ ระดับ ความ
รุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑- ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ระดับความจาเป็น'ของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น
Must หมายถึง ความจาเป็นสูง ของการเฝูาระวังการทุจริต ค่าของ Must คือ อยู่ในระดับ ๓
หรือ ๒
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หมายถึงจาเป็นต่า ในการเฝูาระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholder รวมถึงงานกากับ ดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ ที่ ๒
หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเปูาหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒
หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบต่อ
การเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝูาระวัง ๒ มิติ
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความ

ระดับความ ค่าความเสี่ยง
จาเป็น ของ การ
รุนแรง
รวม
เฝ้าระวัง
ของผลกระทบ จาเป็น X
๓๒๑
๓๒๑
รุนแรง

๑

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติ
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับ การ
พัฒนาทางด้านเข้ารับการ 'ฝึกอบรม และตัว
ระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง
อยู่ เสมอซึ่งอาจจะทาให้ เจ้าหน้าที่ ของ
องค์กร มีข้อบกพร่องหรือ ข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นได้

๒

๑

๓

๒

เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ในระหว่างการ
ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการพิจารณาการดาเนินงาน ให้กับ
ผู้รับจ้าง

๒

๒

4

๓.® ระดับความจาเป็นของการเฝูาระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
๑
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม ระเบียบ
และ กฏหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิด ข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการ พัฒนาทางด้าน เ ข้ า รั บ ก า ร '
ฝึ ก อ บ ร ม และตัวระเบียบหรือข้อ กฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอซึ่งอาจจะ ทาให้เจ้าหน้าที่ ของ
องค์กร มีข้อบกพร่องหรือ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการ ดาเนินงาน
ให้กับผู้รับจ้าง

๒

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ปฏิบัติตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิด ข้อผิดพลาดได้ เพราะไม่ได้
รับการ พัฒนาทางด้านเข้ารับการ ฝึกอบรม และตัวระเบียบ
หรือข้อ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอซึ่งอาจจะทา
ให้เจ้าหน้าที่ ขององค์กร มีข้อบกพร่อง หรือ ข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นได้
เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐาน ประกอบการพิจารณาการดาเนินงาน ให้กับผู้
รับจ้าง

๑

๒

๓

X

X

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้'บริการ/ผู้'รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เทียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้
โช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริต

คุณภาพการจัดการ

การปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ปฏิบตั ิตามระเบียบและ กฏหมายที่เกี่ยวช้องอาจจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการ พัฒนาทางด้านเช้ารับการอบรม และตัวระเบียบหรื อข้อ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอซึ่ งอาจจะทาให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีขอ้ บกพร่ องหรื อ
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาการ
ดาเนินงานให้กบั ผูร้ ับจ้าง

พอใช้

พอใช้

ค่ าประเมินการควบคุมความเสี่ ยงการทุจริต
ค่ าความเสี่ ยง ค่ าความเสี่ ยง
ค่ าความเสี่ ยง
ระดับตํ่า ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
/

/

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
การน่าเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง อยู่ในระดับ ปานกลาง และพอใช้ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ตามลาดับ ดังนี้
ความเสี่ยง

กระบวนงาน

รูปแบบ พฤติการณ์ มาตรการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ระยะเวลา
ความ เสี่ยงการ
ดาเนินการ
ทุจริต
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม ๑.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานไมได้ ทาให้ไม1ได้ปฏิบัติ ๑.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเข้ารับการอบรมให้ ต.ค.๖๒ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิด เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ตามกฎหมายหรือ เป็นไปตามแต่ละหลักสูตรและตรงตามตาแหน่ง ก.ย. ๖๓
ข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในอานาจและตาแหน่ง ข้อบังคับหรือตาม ที่รับผิดขอบเพื่อเพิ่มพูนความรูในอานาจและ
ทางด้านเข้ารับการอบรมและตัวระเบียบหรือข้อ ของแต่ละรายบุคคลเพื่อให้
หลักเกณฑ์ในการ ตาแหน่ง1ของแต่ละรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้อง
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะ สอดคล้องกับการปฏิบัติให้กับ ปฏิบัติงานให้ตรง กับการปฏิบัติให้กับตัวเอง ของแต่ละตาแหน่งใน
ทาให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีข้อบกพร่องหรือ ตัวเองของแต่ละ ตาแหน่ง
กับ หลักเกณฑ์และ การทางานให้เกิดประสิทธิผล ๒. ให้เจ้าหน้าที่
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
๒.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายใน แนวทางปฏิบัติ หรือพนักงานเข้ารับการอบรมให้ศึกษา ระเบียบ
องค์กรขาดการพัฒนาทักษะหรือ เพื่อให้เกิดความ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นบีจจุบัน เพื่อการ
สร้าง ทักษะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
พัฒนา

ผู้รับ ผิด
ชอบ
สานัก
ปลัด

ความชานาญเฉพาะทางอย่าง ถูกต้องและเกิด ให้เกิดความชานาญงานสร้างความเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง ส่งผลทาให้การทางานมี ความซัดเจนในการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพลดน้อยลง
ปฏิบัติงานของแต่ ประสิทธิภาพ
ละ ตาแหน่งให้เกิด
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่เอื้อ
เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับ ต.ค.๖๒เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ใน
ประโยชน์ใน
งาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ ก.ย. ๖๓
เพื่อ ประหยัดงบประมาณใน การก่อสร้าง หรือ ระหว่างการตรวจรับงาน
1
ระหว่างการตรวจ พิจารณา ดาเนินงานให้กับผู้รับจ้าง
มีการตรวจรับงานไม เป็นไปตามรูปแบบ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รับงานตรวจสอบ ซึ่งมีมาตรการดาเนินการป้องกันการทุจริตดังนี้
รายการ
ประกอบการพิจารณาการ
เอกสารหลักฐาน
ดาเนินงานให้กับผู้รับจ้าง
๑. โดยจัดทาโครงการ การส่งเสริมคุณธรรมและ
ประกอบการ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตปลูกจิตใต้
พิจารณาการ
ดาเนินงานให้กับ สานึกให้ มีจิตใต้สานึกสมานฉันท์ ในการทางาน
ผู้รับจ้าง
ร่วมกันเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้ระเบียบกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามแนว
ทางการป้องกันตามมาตรการป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กองคลัง
กองช่าง

๓. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์
การ ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติ หน้าที่และการ ประพฤติมีชอบ เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติ
๔.ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการราชการ
และ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มีอผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมี
ชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อ ร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในดาเนินการ สร้าง
จิตสานึกใน การป้องกันการทุจริตทุกรูปแบ
๖.สร้างจิตใต้สานึก ให้กับบุคลากรและประซา
ซนใน พื้นที่ ในการทางานร่วมกันเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

