การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment:ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กาหนดตัวชี้วัดออกเป็น 20 ตัวชี้วัด
ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพยากรของทางราชการ
5. การแก่ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ถูกกาหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. การระบุความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- นารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วยตนเอง แต่กลับมีการ
เบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefit) หรือสินบน
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
จากองค์กร
การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา
(Contracts)
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้อจาก
บริษัทของครับครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
- การที่พนักงานไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลอย่างเต็มที่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ทีอยู่นอกเหนือ
อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกาหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
หมายเหตุ :

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor Unknown Factor
√

√

√
√

√

Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor – ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มา
จากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

2. วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว :
ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง :
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม :
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มี
อานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง :
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานมราเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้
เชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- นารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิง
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefit) หรือสินบน
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร
การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้อจากบริษัท
ของครับครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
- การที่พนักงานไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตาบล
อย่างเต็มที่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ทีอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกาหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

เขียว

เหลือง

ส้ม

√

√
√
√

√

แดง

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี่
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ (MUST) หมายถึง มีความ
จาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกันไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่
อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจาเป็น
ต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
- นารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วย
ตนเอง แต่กลับมีการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา
(Contracts)
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทา
สัญญาซื้อจากบริษัทของครับครัวตนเองหรือบริษัทที่
ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

1

1

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายได้
เพิ่ม Finalcial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
- นารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วยตนเอง แต่กลับ
มีการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
2

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้อจากบริษัทของครับครัว
ตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

2

สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความ
จาเป็นของ
การเฝ้าระวัง

ระดับความ
จาเป็นของ
ผลกระทบ

ค่าความเสี่ยงรวม
ความจาเป็น X
ความรุนแรง

1

2

3

1

2

3

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
- นารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามันด้วย
ตนเอง แต่กลับมีการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา
(Contracts)
- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทา
สัญญาซื้อจากบริษัทของครับครัวตนเองหรือบริษัทที่
ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
Risk Matrix
ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
3
2
1

1

2

ระดับสูงมาก

ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง

ระดับสูง

ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง

ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
ระดับต่า

ใช้กระบวนการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต

3

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี
: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่
มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้ โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว
- นารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก
งานขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ามัน
ด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง

คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการ ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง
พอใช้

√

5. แผนบริหารความเสี่ยง
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกจึงได้กาหนดมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจาปี 2564 จานวน 7 มาตรการ ได้แก่
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค 80601.01 /
วันที่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดาเนินงานที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน นั้น
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563ท ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก ประจาปีงบประมาณ 2563 บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก และประกาศให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอ
(นางสาวรักขณา พันลา)
หัวหน้าสานักปลัด
ความเห็นของปลัด อบต.
( ) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่
อนุมัติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ......................................................................
(นางสาวยุวธิดา แก้วโยธา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ความเห็นของนายก อบต.
( ) อนุมัติ
( ) ไม่
อนุมัติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ........................................................................
(นางสาวยุวธิดา แก้วโยธา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก

