รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต
การดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดทุจริต หรือการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน ประจําป 2562

จัดทําโดยศูนยปองกันและปราบรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
กุมภาพันธ 2562

คํานํา
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุ
ตางๆการปองกันการทุจริต คือการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบพนักงาน และ
ผูบริหารทุกคน และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมกันตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของ
รัฐบาล
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในเทศบาลตําบลจรเขสามพัน โดยใชแนวทาง
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองการทุจริตของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน (พ.ศ.2561 – 2564) จะชวยเปน
หลั กประกั น ในระดั บ หนึ่ งได วาการดําเนิ น งานของเทศบาลตํ าบลจรเขส ามพั น จะไมมีการทุจ ริ ต หรื อใน
กรณีที่พบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราได
มีการเตรียมการปองกันลวงหนาไดโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงาน
แตอยางใด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตอลดจนสรางจิตสํานึกและคานิยมในการอสรางการทุจริตใหแกบุคลากร
ขององคกร ถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชใน
องคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง วาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบ
การทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปน
ความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช
เพราะไดมีการเตรียมการ
ปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนหนวยหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด
วัต ถุ ป ระสงค ห ลั กของการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต : เพื่ อให เทศบาลตํ าบลจระเขส ามพั น มี
มาตรการ ระบบหรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปน
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่ไมมีประสิทธิภาพตอไป
2. การบริการจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับ
และยอมรับจากผูที่เ กี่ยวข อง (ผูนําสงงานให) เป นลักษณะ per-Decision (ตัด สินในลวงหน า) ส วนการ
ตรวจสอบภายในจะเปนในลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบถาม เปนลักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้
1) Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดสิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก
2) Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร
3) Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหวายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทํา
ไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดานการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามา
ไดอีก
4) Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปราบลวงหนาในเรื่อง
ประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต
(Unknown Factor)

-24.. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย
1) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการจัดซื้อ จัดจาง
3) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานภารกิจหลักตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
5. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงกานทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การนําขอมูล ที่ไดจ ากขั้น เตรีย มการในสว นรายละเอีย ดขั้ นตอน แนวทางหรือเกณฑ การ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
ยอมประกอบไปดวยขั้นตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ใหกระทําการระบุความเสี่ยง
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการ
ประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะการประเมินดวย เนื่องจากใน
กระบวนงาน การปฏิบัติตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงตางๆ แตอาจพบวามีความ
เสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดําเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึ่งถึงวาหนวยงานจะมี
มาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาว ในประเภท
ของความเสี่ยงซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor Known Factor
Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้งปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาไดวา
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว
ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ม าจากการพยากรณ ประมาณการล ว งหน า ในอนาคต
ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไข
เสมอ)
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จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใชวิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง
สามารถระบุความเสี่ยงไดดังนี้
ตารางระบุความสี่ยง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
ดานการจัดซื้อจัดจาง
Known Factor
Unknown Factor
ขั้นตอนหลัก การจัดทํารางขอบเขตงาน
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
การใชดุลพินิจของเจาหนาที่
คุณสมบัติทางดานเทคนิคไม
ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม
เหมาะสม เกินความจําเปน ทําให
อาจมีการเอื้อประโยชนหรือให
ตองใชตนทุนเกินความจําเปน
ความชวยเหลือพวกพอง การ
กีดกัน หรือการสรางอุปสรรค
ขั้นตอนหลัก การกําหนดราคากลาง
ขั้นตอนยอย ที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับ ผลการประกวดราคากลางสูง
การใชดุลพินิจของเจาหนาที่
กวาราคาที่ประกวดไดเกิด
ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม กวา 15%
อาจมีการเอื้อประโยชนหรือ
ความชวยเหลือพวกพอง การ
กีดกัน หรือการสรางอุปสรรค
ขั้นตอนหลัก การตรวจการจาง
ขั้นตอนยอย ที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับ คณะกรรมการตรวจการจาง/
การใชดุลพินิจของเจาหนาที่
คณะกรรมการตรวจพัสดุ ใช
ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม เวลาในการตรวจรับงานมาก
อาจมีการเอื้อประโยชนหรือ
เกินความจําเปน
ความชวยเหลือพวกพอง การ
กีดกัน หรือการสรางอุปสรรค
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ใหนําขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางขั้นตอนที่ 1 มาแยกเพื่อ
แสดงสถานะความเสียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะความเสี่ยงใน
ชองสีไฟจราจร

-4ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสมารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได
สถานะสีสม

: ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงาน
ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือมีอํานาจควบคุมขาม
หนวยงานตามหนาที่ปกติ

สถานะสีแดง

: ความเสี่ยงระดังสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไม
รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรือ
อยางสม่ําเสมอ

ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง
3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจการจางตรวจรับพัสดุ

เขียว


เหลือง

สม

แดง




ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 เปนการกําหนดคาคะแนนความเสี่ยงของปจจัยความเสียงตามตารางแสดงความเสี่ยง
(แยกตามรายสีไฟจราจร) ตามระดับคะแนนความจําเปนของการเฝาระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแรง
ของผลกระทบ ดังนี้
1) ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถาเปนกิจกรรมหรือขัน้ ตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรม หรือขั้นตอน
นั้นเปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวั งความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกัน ไม
ดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาอยูในระดับ 2 หรือ 3
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวา
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึง มีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ
SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทานั้น

-52) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- กิจกรรมหรือขัน้ ตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง
หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจาย
เพิ่ม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย
Customer/User คาอยูที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2
ตารางทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง
ขั้นตอนยอยที่มี
ระดับความจําเปน
ความเสี่ยการทุจริต
การเฝาระวัง
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทําราง
2
ขอบเขตงาน (TOR)
2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนด
2
ราคากลาง
3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจการ
2
จางตรวจรับพัสดุ

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
1

คาความเสี่ยงรวม
(จําเปน x รุนแรง)
2

2

4

2

4

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง มา
ทําการประเมินการควบคุมการทุจริต วามีระดับควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการจะแบงเปน 3
ระดัง ดังนี้
ดี
: จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรไม
มีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ

-6ตางรางแสดงการประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต

1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
จัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
กําหนดราคากลาง
3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
ตรวจการจางตรวจรับพัสดุ

คุณภาพการ
จัดการ

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง ระดับสูง
2

ดี

พอใช

ต่ํา (1)
4

คอนขางต่ํา
(4)
4

ออน

ปานกลาง
(7)

คอนขางต่ํา
(2)

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(5)

คอนขางสูง
(6)

คอนขางสูง
(8)

สูง
(9)

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ใหขั้นตอน
ที่ 4 ที่ อ ยู ใ นช อ งค า ความเสี่ ย งระดั บ สู ง หรื อ ความความเสี่ ย งระดั บ 5 หรื อ 6 หรื อ 7 หรื อ 8 หรื อ 9
โดยเฉพาะชองสูง 9 ควรเลือกมาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกอนเปนอันดับแรก
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกลาว พบวา คาประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ 2-4
หรืออยูในระดับความเสี่ยงต่ํา-คอนขางต่ํา คุณภาพการจัดการอยูในระดับดี – พอใจ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะอยูในระดับเฝาระวัง และทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยันผลการ
ปองกันหรือแกไขปบหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานการณเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต
ตอไป ออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง

-7ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตงาน
(TOR) (คาความเสี่ยงรวม = 2

เขียว


เหลือง

2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง
(คาความเสี่ยงรวม = 4)



3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจการจางตรวจรับ
พัสดุ (คาความเสี่ยงรวม = 4)



แดง

สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ นโยบาย
โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผลความเสียงการทุจริตลดลง คาความ
เสี่ยงรวมไมเกินระดับ 6
สถานะสีแดง

: เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม
เพิ่มขึ้น แผนใชไมไดผล คาความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6

สีแดง

เกินกวาการยอมรับ

สีเหลือง

เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได

สีเขียว

ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง

-8–
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) (สถานะสีแดง Red) คาระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยูในระดับเกินกวาการ
ยอมรับ ความมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
2) (สถานะสีเหลือง Yellow) คาระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยูในระดับเกิดขึ้น
แลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
3) (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 คาความเสี่ยงรวมอยูในระดับยัง
ไมเกิด ความเฝาระวังตอเนื่อง
ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดทุจริต หรือการขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
ระบุความเสี่ยงดานการดําเนินงาน คาประเมิน
แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
ความเสี่ยงรวม
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
2
- จัดกิจกรรมฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
จัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
ผลประโยชนทับซอน ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
- การสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวังการ
2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
4
ทุจริต เชน พัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
กําหนดราคากลาง
ชองทางการรองเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม
3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการ
4
เสริมสรางความตระหนักรูดานการดําเนินการนโยบาย
ตรวจการจางตรวจรับพัสดุ
ตอตานทุจริตแกคูคา รัฐวิสาหกิจ เปนตน
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 9 เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ 7 มีสถานนะความเสี่ยงการทุจริตในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการกํากับติดตาม ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 9 การจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 9 เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 ตอผูบริหารของเทศบาล ปละ 1 ครั้ง
***********************************

