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ส่วนที่ ๑
บทนำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล ทั้งในส่วนของประชาชน ข้าราชการประจำ และนักการเมือง
ท้องถิ่น
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้
๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้
เกิดการทุจริต
๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓

๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
๔. การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ
๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเนินเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฏหมายของบ้านเมือง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและที่มีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
๑.๑ การบริหาร
(๑). การบริหารงานแบบแยกส่วนความรับผิดชอบ แต่ละส่วนราชการมุ่งผลสำเร็จของงานตาม
อำนาจหน้าที่ โดยไม่มีแกนกลางประสานให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
(๒). การดำเนินงานเชิงนโยบายที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยตรงขาดความเป็น
เอกภาพไม่มีหน่วยงานหลัก ในการประสานงานอย่างชัดเจน
๑.๒ เทศบัญญัติและระเบียบปฏิบัติ
(๑). การบังคับใช้เทศบัญญัติที่มีอยู่ยังไม่เป็นไปอย่างครบถ้วนและเด็ดขาด
(๒). เจ้าหน้าที่บางส่วนละเลยต่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๔

๑.๓ บุคลากร
(๑). บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลที่เป็นความรับผิดชอบของแต่
ละส่วนราชการ และระเบียบที่ใช้ในการบริการประชาชน
(๒). บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน แต่ไม่มีความรู้ ไม่สนใจเกี่ยวกับงานของ
ส่วนราชการอื่นในเทศบาล
(๓). บุคลากรบางส่วนซึ่งไม่มีหน้าที่ในงานบริการประชาชนโดยตรงไม่ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาล แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพในสถานที่ทำงาน ไม่สนใจให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการ
(๔). การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรไม่มุ่งเน้นวิธีการพัฒนากระบวนการคิดและวิธีปฏิบัติงาน
๑.๔ แผนพัฒนาเทศบาล
(๑). บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพียงเพื่อให้มีโครงการใน
การเสนอของบประมาณยังขาดการประเมินความคุ้มค่าโครงการ
(๒). ส่วนราชการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารและ
ติดตามการดำเนินงานเฉพาะในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังนำไปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในระดับน้อย
(๓). การกำหนดเป้าหมายและงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงานบางส่วน
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือปัญหาในพื้นที่จริงและขาดการศึกษา
วิเคราะห์ผลดำเนินงานที่ผ่านมา
๑.๕ งบประมาณและการเบิกจ่าย
(๑). ผู้รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ
ไม่สนใจศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการด้านการงบประมาณ และการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ทำให้
มีปัญหาในการตั้งงบประมาณโครงการผิดประเภทและปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ
(๒). การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนขาดความชัดเจนและความแน่นอน
ในเรื่องช่วงเวลาการจัดสรร ทำให้ไม่สามารถวางแผนดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสมและบางโครงการต้อง
ยกเลิกไป
๑.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๑). ส่ ว นราชการใช้ ระบบเครือข่ายคอมพิ ว เตอร์ในการพิม พ์ ในการจัด พิม พ์ เอกสารและจัดเก็ บ
ไฟล์ข้อมูล เป็น ส่ วนใหญ่ โดยยังไม่ได้ใช้ป ระโยชน์ในการจัดทำระบบจัดเก็บ ค้น หา และเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงาน
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๑.๗ การประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๑). หน่วยงานส่วนกลาง หรือรัฐวิสาหกิจที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ขาดการประสานงานข้อมูลและแผนงาน ทำให้เกิดการดำเนินงานซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกัน สร้างความเดือดร้อน
รำคาญแก่ประชาชน
(๒). ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอและเทศบาล และอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
๒. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
๒.๑ รัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
(๑). การถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบบางเรื่ องมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ไม่ ชัด เจน มี ระเบี ย บ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลเป็นจำนวนมาก บางเรื่องมีความซับซ้อนกับหลายฉบับ
(๒). รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องข้อกฎหมายบางเรื่องซึ่งการแก้ไขข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องยังไม่สามารถทำได้ทันต่อสถานการณ์
๒.๒ ปัญหาทางการเมือง
(๑). ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติทำให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่เป็นนโยบายประชานิยมของรัฐบาล และในอนาคตอาจนำไปสู่
ปัญหาในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒). ปัญหาการเมืองในท้องถิ่น เนื่องจากมีกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มการเมืองในพื้นที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
กลุ่มผู้นำชุมชน ทำให้เกิดปัญหาในการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมชนบางแห่ง
๒.๓ นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลาง
(๑). มีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความรับผิดชอบงานนโยบายรัฐบาลหลายหน่วยงานมี
ความซ้ำซ้อนในเรื่องการขอข้อมูลการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
(๒). แนวทางปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลางที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางเวที
ประชาคมเป็นแนวทางที่ยากต่อการปฏิบัติจริงในท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีความเป็นชุมชนเมืองสูง
(๓). นโยบายบางด้านของรัฐบาล เช่น หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ค่าตอบแทน อสม. การขยาย
โอกาสทางการศึกษา ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหากับเทศบาลในฐานะหน่วยปฏิบัติ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่
ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติ
(๔). หน่วยงานส่วนกลางกำหนดภารกิจให้คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลรับผิดชอบงานทุกด้าน
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ

๖

๒.๔ สภาพเศรษฐกิจ
(๑). การเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคพาณิชยกรรมทำให้เกิดกำลังขาย
มากกว่ากำลังซื้อ
(๒). สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง และโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพใน
ชุมชน
๒.๕ สภาพสังคม
(๑). การมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมากทำให้การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อให้
ท้องถิ่นนำมาพัฒนาพื้นที่ ไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริง
(๒). วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปากเกร็ดมีความแตกต่าง บางพื้นที่มีสภาพเป็นสังคมเมือง บางพื้นที่ยังมี
สภาพเป็นสังคมชนบท ทำให้มีความต้องการในการพัฒนาต่างกัน
(๓). ความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี ทำให้เกิดสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมที่เป็นอันตรายต่อ
เยาวชน
(๔). สภาพเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
(๕). กลุ่มประชากรแฝงไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๒.๖ การถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑). ขาดความชัดเจนในเรื่องข้อมูล กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจ
(๒). หน่วยงานระดับจังหวัดไม่มีบทบาทที่ชัดเจนในการประสานงานระหว่างส่วนราชการผู้ถ่ายโอน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอน
๒.๗ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่
(๑). การมีอาณาเขตติดแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำ
หลาก
(๒). สภาพพื้นที่ในชุมชนดั้งเดิมและหมู่บ้านจัดสรรเก่ามีปัญหาถนนชำรุดและท่อระบายน้ำ อยู่ต่ำ
กว่าระดับถนนและท่อระบายน้ำของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ
พื้นที่ซึ่งไม่ได้ยกให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเทศบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
(๓). การดูแลทรัพยากรธรรมชาติยังเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น น้ำในคลองเน่าเสียและตื้นเขิน ขาด
การบูรณาการส่วนราชในการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

๗

(๔). โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น การถมคูน้ำเพื่อขยายถนนโดยไม่คำนึงถึงปัญหาการระบายน้ำใน
อนาคต การย้ายหน่ วยงานเข้ ามาอยู่ในพื้น ที่ และการสร้างบ้านเอื้ออาทรเป็ น จำนวนมากในพื้ น ที่ ซึ่งมีปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมอยู่เดิมและยากต่อการขยายบริการสาธารณูปโภค
๒.๘ การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้นำชุมชน
(๑). สภาพสังคมแบบชุมชนเมืองทำให้ขาดการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างแท้จริง ความร่วมมือที่มี
อยู่เป็นไปในระดับคณะกรรมการชุมชนเท่านั้น
(๒). ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล/ราชการที่จะต้องแก้ไขปัญหาและจัดบริการ
ให้อย่างครบถ้วน โดยไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเจริญของถิ่นที่
มีอยู่ เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ้านเรือน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะ การติดตั้ง
ถังดักไขมันป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย
๒.๙ สถานศึกษาในพื้นที่
(๑). ผู้นำชุมชนบางส่วนมีงานประจำ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมหรือร่วมกิจกรรมของ
เทศบาลได้อย่างสม่ำเสมอ
(๒). จำนวนสถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับเยาวชนในพื้นที่
(๓). สถานศึกษาในพื้นที่ยังไม่พร้อมที่จะถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดเทศบาล

๘

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ
๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
๑.๒ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรม
ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้ ได้อีก
๑.๔ Forecastion : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor)
๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. การทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๙

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจในแต่ละ
ประเภทที่จะทำการประเมิน ในกรณี นี้ได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้ าที่ และความเสี่ ย งการทุ จ ริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริห ารจัด การ
ทรัพ ยากรภาครัฐ เมื่ อ คั ด เลื อ กแล้ ว ให้ ท ำการคั ด เลื อ กกระบวนงานของประเภทด้ า นนั้ น ๆ โดยเฉพาะการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทำตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
WORK
SHOP

Risk

การระดม
สมอง

การออกแบบ
สอบถาม

ถกเถียง
หยิบยกประเด็น
ที่มีโอกาสเกิด

การ
สัมภาษณ์

เปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติกับองค์กรอื่น

Identification

เทคนิคในการ
ค้นหาความเสี่ยง
การทุจริต

Risk
Identification

การระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
ระบุความเสี่ยง นำข้อมูลที่ได้จ ากขั้นเตรียมการในส่ วนรายละเอียดขั้น ตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้น ตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม

๑๐

ของการดำเนินงานเรื่องที่ จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบ
ความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็
เป็นไปได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริ ตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ

Unknown Factor

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต กระบวนงานการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor

Unknown Factor
- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
- การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอ
ความเห็นการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ
- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
- การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มี
กรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน อาจ
ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความ
รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๑๑

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor

Unknown Factor

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต กระบวนงานออก
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์กับ
ประชาชนที่มาติดต่อขอจดทะเบียน
พาณิชย์

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต กระบวนงานออก
ใบอนุญาตกิจการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕

- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็น
การอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการไม่เป็น
ตามลำดับคำขอ

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต กระบวนงานอนุญาตให้
มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใหม่

- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตให้จัดตั้ง
ชมรมฯ ใหม่ได้ เพราะเอกสารหลักฐานไม่
เป็นไปตามกระบวนงาน

๕. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดอันเป็น
เท็จโดยแอบอ้างบุคคลอื่นเป็น
บิดา

- ประชาชนแสดงเอกสารที่เป็นเท็จทำให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้
อย่างละเอียดรอบคอบได้ อาจทำให้เกิด
การทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต

๖. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนงานการขอ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

- การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ
- การใช้รถยนต์ส่วนกลางเกินเวลาหรือ
นอกเส้นทางที่กำหนด

๗. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (OT)

- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการจัดทำ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีโอกาสเกิด
ความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

๑๒

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor

Unknown Factor

๘. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (กองการศึกษา)

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ

๙. ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนงานการ
จัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โดยไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
- การตรวจ ติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว

: ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง

: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม

: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ
ควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง

: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

๑๓

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว เหลือง

ส้ม

แดง

√

๑

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๒

การออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

๓

การออกใบอนุญาตกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕

๔

การอนุญาตให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุรายใหม่

๕

การขอลงชื่อบิดาในการแจ้งเกิด กรณีหนังสือรับรองการเกิดไม่ได้ระบุ
ชื่อของบิดาและการขอแก้ไขชื่อบิดาในสูติบัตร

√

๖

การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

√

๗

การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

√

๘

การกรอกข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

√

๙

การจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

√
√
√

√

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยง
ตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ดังนี้
๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

๑๔

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง) (Risk level
matrix)
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ระดับความจำเป็น
การเฝ้าระวัง
๒

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
๒

ค่าความเสี่ยงรวม
(จำเป็น x รุนแรง)
๔

๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในการ
พิจารณาอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

๒

๑

๒

๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการ
อนุมัติ อนุญาตกิจการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๒

๒

๔

๔. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตให้จัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุใหม่ เพราะเอกสารหลักฐานไม่เป็นไป
ตามกระบวนงาน

๒

๑

๒

๕. การแจ้งเกิดอันเป็นเท็จโดยแอบอ้างบุคคล
อื่นเป็นบิดา เนื่องจากการใช้เอกสารเท็จทำให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่าง
ละเอียดรอบคอบทำให้อาจเกิดการทุจริตใน
การอนุมัติ อนุญาต

๒

๒

๔

๑๕

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
๖. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ และใช้รถยนต์เกิน
เวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนด

ระดับความจำเป็น
การเฝ้าระวัง
๒

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
๒

ค่าความเสี่ยงรวม
(จำเป็น x รุนแรง)
๔

๗. ความผิดพลาดจากขั้นตอนและการจัดทำ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

๒

๑

๒

๘. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุในระบบเครือข่ายฯขาดทักษะใน
การใช้ระบบสารสนเทศ (กองการศึกษา)

๒

๑

๒

๙. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยไม่อยู่บน
พื้นฐานของกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด

๒

๒

๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assesment)
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๑๖

ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคาร

ดี

๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการพิจารณา
อนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

ดี

๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ
ผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
กิจการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ดี

๔.เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตให้
จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใหม่ เพราะ
เอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตาม
กระบวนงาน

ดี

๕.การแจ้งเกิดอันเป็นเท็จโดย
แอบอ้างบุคคลอื่นเป็นบิดา
เนื่องจากการใช้เอกสารเท็จทำให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบ
เอกสารได้อย่างละเอียดรอบคอบ
ทำให้อาจเกิดการทุจริตในการ
อนุมัติ อนุญาต

ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
√

√

√

√

√

๑๗

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
√

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

๖. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขอ
อนุมัติ และใช้รถยนต์เกินเวลา
หรือนอกเส้นทางที่กำหนด

ดี

๗. ความผิดพลาดจากขั้นตอน
และการจัดทำเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (OT)

ดี

√

๘. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุใน
ระบบเครือข่ายฯขาดทักษะใน
การใช้ระบบสารสนเทศ (กอง
การศึกษา)

ดี

√

๙. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย

ดี

√

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ ๕
หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ ๒-๔
หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ-ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี-พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยง
จะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

๑๘

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ สี
ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

√

๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในการ
พิจารณาอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

√
√

๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการ
อนุมัติ อนุญาตกิจการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๔. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตให้จัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุใหม่ เพราะเอกสารหลักฐานไม่เป็นไป
ตามกระบวนงาน

เหลือง

√

๕. การแจ้งเกิดอันเป็นเท็จโดยแอบอ้างบุคคล
อื่นเป็นบิดา เนื่องจากการใช้เอกสารเท็จทำให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่าง
ละเอียดรอบคอบทำให้อาจเกิดการทุจริตใน
การอนุมัติ อนุญาต

√

๖. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ และใช้รถยนต์เกิน
เวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนด

√

แดง

๑๙

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

๗. ความผิดพลาดจากขั้นตอนและการจัดทำ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

√

๘. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุในระบบเครือข่ายฯขาดทักษะใน
การใช้ระบบสารสนเทศ (กองการศึกษา)

√

๙. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย

เหลือง

แดง

√

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงค่าความเสี่ยงรวมไม่เกิน
ระดับ ๖
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ข่ายังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

สีแดง

เกินกว่าการยอมรับ

สีเหลือง

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

สีเขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

๒๐

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ
ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น
แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยัง
ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ เทศบาลนครปากเกร็ด
ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ
ถอนอาคาร
๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานออก
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานออก
ใบอนุญาตกิจการตาม พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ค่าประเมิน
แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ
ความเสี่ยงรวม
ความเสี่ยง
- กำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสาร
๔
หลักฐานประกอบการพิจารณา
- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกรอบ
ระยะเวลา ในการตรวจสอบคำขอให้มี
ความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
๒
- จัดทำ Flowchart ขั้นตอนการขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ สำหรับประชาชน
- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารขอจด
ทะเบียนพาณิชย์
- วางแนวทางการตรวจสอบเอกสาร
๔
หลักฐานประกอบขอใบอนุญาต
- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบ
คำขอให้มีความชัดเจนเป็นแนวทาง
เดียวกัน
- กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส ชัดเจน

๒๑

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ค่าประเมิน
ความเสี่ยงรวม

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานอนุญาตให้มี
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใหม่

๒

๕. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิด
อันเป็นเท็จโดยแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นบิดา

๔

๖. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

๔

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
- มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- กำหนดมาตรการในการนำเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
- กำหนดระเบียบและวิธีการในการขอ
จัดตั้งชมรมฯ ใหม่
- วางแนวทางและขั้นตอนในการขอ
อนุญาตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ตรวจสอบเอกสารที่นำมาเป็นหลักฐาน
เช่น หนังสือรับรองการเกิด บัตร
ประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา
- ระบบการควบคุมที่มีอยู่สามารถพิสูจน์
ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตร ได้ผล
ร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สามารถลงชื่อบิดาในการแจ้งเกิดบุตร
หรือแก้ไขชื่อบิดาในสูติบัตรได้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง
- แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางโดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอ
คำยืนยันในการขอใช้งานรถยนต์
ส่วนกลางจากผู้ขอใช้
- ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการ
ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง
- แจ้งเวียนทุกส่วนราชการให้รับทราบ
ระเบียบ ข้อกำหนดและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการ
ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการขอใช้งานรถยนต์
ส่วนกลาง
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