การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตาบล
และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของ รัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ โดยใช้
แนวทางปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต จะช่ ว ยเป็ น หลั ก ประกั น ในระดั บ หนึ่ ง ได้ ว่ า การ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้
ปัญหาอุปสรรค
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้ดาเนินการป้องกันการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
อย่ า งระมั ด ระวั ง ซึ่ ง ในบางครั้ ง อาจเป็ น ช่ อ งทางการก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ดการขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดความระมัดระวัง ในเรื่องการป้องกันใน
การปฏิบัติหน้าที่
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา
1. การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทาการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้แสดงเจตจานงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
และให้คามั่นที่จะนาพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนั กงานส่วนตาบล พนักงานครู
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ทุกคนให้ ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยุ ติธ รรม ควบคู่ กับ การบริ ห ารจั ดการที่มี ประสิ ทธิ ภ าพและร่ ว มมือ อานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
2. การนาผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ประจาปีที่ผ่านมา ขององค์ การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ มาประเมินผลการบริหาร รวมถึงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีในปีถัดไป จะเป็น
เครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนที่ผิดพลาด หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีนั้น ๆ
3. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน รวมถึง จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี ปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดั งกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิด ข้อผิดพลาดในการป้องการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่ง
เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การเงิ น และบั ญ ชี พนั ก งานทุ ก ส่ ว นราชการ เข้ า รั บ การอบรมเพื่ อ ลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

-24. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ ประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทาความเข้าใจเรื่องดังกล่าว
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
5.1 การออกคาสั่งกาชับการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง มีการ
ตรวจสอบ เบื้องต้นภายในหน่วยงานย่อย
5.2 การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
- การจัดทาคู่มือ ได้ทาคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ป้ อ งกั น การด าเนิ น งานหรื อ การปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริต หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง
การกระทาที่ เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือ รูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
- การจั ด การความรู้ (Knowledge management) โดยการน าเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า ว
ถ่ายทอด ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจาเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
5.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติห น้าที่ ที่อาจก่อให้ เกิด การ
ทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากก าร
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มี ต่ามาก ต่า กลาง สูง สูงมาก
สูงสุด และสามารถ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานหรื อ การปฏิบั ติห น้า ที่ ที่อ าจก่ อให้ เ กิด การทุ จริ ตหรือ ก่อ ให้ เกิ ดการขัด กัน ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดังนี้
ที่

1

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน
การยักยอกเงิน
ภาษีต่าง ๆ

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะ
เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต
ความเชื่อใจ 1. ขาดการ
และมั่นใจใน สอบทานใน
ตัวของเจ้า ระดับต้น
หน้าที่
2. การไว้เนื้อ
ผู้รับผิดชอบ เชื่อใจระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติกับผู้
กากับดูแล
3. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมี
ไม่เพียงพอ
4. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมี
ปัญหาทาง
การเงิน

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
การรับเงิน
การเบิก
จ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บ
รักษาเงิน
และการ
ตรวจเงิน
ของ อปท.
พ.2547
และแก้ไข
เพิ่มเติม
จนถึง
ปัจจุบัน

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

ต่า ต่า กลาง
มาก

สูง



สูง สูง
มาก สุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1.ผู้บังคับ
บัญชาควบคุมและ
ติดตามการทางาน
อย่างใกล้ชิด
2. ออกคาสั่ง/ให้มี
เจ้าหน้าที่สอบทาน
ในระดับหน่วยงาน
ย่อย
3. เพิ่มจานวน
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ให้เพียงพอ

จานวน
เรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การ
ยักยอก
เงินภาษี

-3ที่

2

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดาเนินงาน
กระบวนการ
จัดทา TOR

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจจะ
เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต
กาหนด
1.บุคลากร
เงื่อนไขที่จะ ขาดความรู้
จัดซื้อใน
ความเข้าใจใน
TOR ให้
การจัดทา
ชัดเจนเช่น TOR
ราคา
2.การชี้แจง
คุณสมบัติ
รายละเอียด
ประโยชน์ใช้ ด้านเอกสาร
สอยแหล่ง
แก่ผู้เข้าร่วม
ผลิต/แหล่ง การประมูลไม่
ขาย ว่ามี
ชัดเจน
ความสม
3.ขาดการ
เหตุ สมผล ติดตาม
ต่อการใช้
ประเมินผล
งาน หรือไม่ อย่างต่อเนื่อง
โดย ไม่ให้
ทาให้เกิด
เข้าข่าย
ช่องว่างในการ
การล๊อค
ทุจริต
สเปค

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
พระราช
บัญญัติ
จัดซื้อจัด
จ้างและ
การบริหาร
พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.
2560

ประเมินระดับของความเสี่ยง
ไม่
มี

ต่า ต่า กลาง
มาก


สูง

สูง สูง
มาก สุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1.ส่งเสริมการ
เพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการจัดทา
TOR
2.จัดทาคู่มือและ
แผนการปฏิบัติงาน
โดยให้แทรก
เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดการทุจริตและ
แนวทางแก้ไข
3.กาหนด
มาตรฐานคู่มือใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
และกรอบระยะ
เวลาที่ชัดเจนและ
เผยแพร่ประกาศ
เชิญชวนประชา
สัมพันธ์ได้รับรู้
4.จัดทารายงาน/
หลักฐาน
ข้อเท็จจริง
ประกอบการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ

ข้อผิดพล
าดในการ
จัดทา
TOR ที่
ลดลง

สานักปลัด อบต.บ้านเกาะ
(งานนโยบายและแผน/ติดตามและประเมินผล)
นางสาวมัลลิกา แคนตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)

