การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองท่าช้าง
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การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองท่าช้าง
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเ คราะห์ค วามเสี่ยงในการเกิ ดการทุ จ ริตในองค์ก รของเทศบาลเมื องท่ าช้าง มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปั จจัยที่มีผ ลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้ องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจ ริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือ ลัก ษณะปัญ หาของการทุ จริตที่ เกิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ ว่าในปัจ จุบั นมี ห น่ วยงานและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกั บ การป้องกั นและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่ ง จู ง ใจ เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งของวั ต ถุ นิ ย ม สั ง คมทุ น นิ ย ม
ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่ การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี แนวโน้ม ที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุ จ ริต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุ จ ริต ในเชิง นโยบายที่ ท าให้ก ารทุ จ ริตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไก การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคล เหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีก ารดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้ าที่ เพื่ อ ให้ตนเองได้ รับ สิท ธิในการดาเนิน งานโครงการของภาครัฐ รูป แบบของการผูก ขาด ได้แ ก่
การผูกขาดใน โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

-25) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้อง แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในอดีต ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มี ค่า นิย มที่ผิด ปัจ จุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่ มี ความซื่อสัตย์สุจ ริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุ จริต เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริต ฉ้อราษฎร์ บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้
2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
2.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
2.3 Preventive : ป้อ งกั น หลีก เลี่ยง พฤติก รรมที่ นาไปสู่ก ารสุ่ม เสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทาไป
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามา
ได้อีก
2.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor)
3. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้จ่ายงบประมาณ

-3แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองท่าช้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ จ่า ยงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การระบุความเสี่ยง (Risk identification)
เมื่อมีการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะประเมินแล้ว ให้จัดเตรียม
ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ แนวทางหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นามาระบุความเสี่ยงใน
ขั้นตอนที่ 1 โดยทาการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการ
ประเมิ นด้วยเนื่องจาก ในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่า
แต่อาจพบว่ามี ความเสี่ยงใน เรื่อ งนั้น ๆ ในการดาเนิ นงานที่ ไม่ ได้อยู่ในขั้น ตอนก็ เป็น ได้โ ดยไม่ ต้องคานึ ง
ว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือ แก้ไขความเสี่ยงทุจริตนั้นอยู่แล้วนาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น known Factor หรือ unknown Factor
การระบุความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ ยงการทุ จริตอาจท าได้ห ลายวิธี คือ การท า Work shop
การระดมสมอง การออกแบบสอบถาม การถกเถี ย งหยิ บ ยกประเด็ น ที่ มี โ อกาสเกิ ด การสั ม ภาษณ์
และการ เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอื่น สาหรับในปี 2565 เทศบาลเมืองท่าช้างได้ระบุความเสี่ยงโดย
วิธีการระดม สมองจากแต่หน่วยงาน ซึ่งสามารถระบุความเสี่ยงได้ ดังนี้
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

1

มีก ารเรียกรับ ผลประโยชน์ห รือได้รับ
การเสนอผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

Unknown Factor
√

-4ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Know
Factor
- หากไม่เคยเกิ ดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิ ด
ให้ใส่
เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการนาขั้นตอนย่อยที่ มี ความเสี่ยงทางทุ จริตจากตารางที่ 1 มาแยกเพื่อแสดง
สถานะ ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง
ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียด ดังนี้
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับ ปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมั ดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน
องค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

1

มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือได้รับการ
เสนอผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

√

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการกาหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ที่ 2 ตามระดับ
คะแนนความจาเป็นของการเฝ้าระวังคูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิ จกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก ที่ ส าคัญ ของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิ จ กรรมหรือ
ขั้นตอน นั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน
ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

-53.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิ จ กรรมหรือ ขั้นตอนการปฏิ บัติง านนั้นเกี่ ยวข้อ งกั บ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ล ด
รายจ่าย เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน internal process
หรือ กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ learning and growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบี ย นข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง ๒ มิ ติ (หรื อ ตารางเมทริ ก ส์ ระดั บ ความเสี่ ย ง
(Risk level matrix))
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

1

มี ก ารเรีย กรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ
ได้รับ การเสนอผลประโยชน์จ าก
ผู้รับจ้าง

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3
2
1

ค่ า ค วา ม เสี่ ย ง
รวม จ าเป็ น X
รุนแรง

๒

2

2

แนวทางในการพิจารณา ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

1

มีการเรียกรับผลประโยชน์ห รือได้รับ
การเสนอผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

√

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

1

2

3
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-6ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส / ความเสี่ยงการ
ทุจริต

มีการเรียกรับผลประโยชน์
หรือได้รบั การเสนอ
ผลประโยชน์จากผู้รบั จ้าง

คุ ณ ภาพ
การจัดการ

ดี

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ต่า (๑)

ค่า ความเสี่ย ง
ร ะ ดั บ ป า น
กลาง
ค่อนข้างต่า(๒)

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง
√
ปานกลาง(๓)

พอใช้

ค่อนข้างต่า (๔)

ปานกลาง(๕)

ค่อนข้างสูง(๖)

อ่อน

ปานกลาง(๗)

ค่อนข้างสูง(๘)

สูง(๙)

ระดับ การควบคุ ม ความเสี่ ย งการทุ จริต แบ่งเป็น 3 ระดั บ
ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่ เกิดความเสี่ยง ไม่ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร ไม่มี ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มี บางครั้งยังจัดการไม่ ได้ กระทบถึงผู้ ใช้บ ริก าร /ผู้รับ มอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

-7ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่
1

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

มี ก ารเรีย กรับ ผลประโยชน์ ห รือได้รับ การเสนอ ๑.ผู้บังคับบัญชามีการกากับควบคุมและติดตาม
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
การปฏิบัตงิ านอย่างใกล้ชิด
๒.ดาเนินการตรวจสอบในทันทีทปี่ รากฏ
พฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต
๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด

รายงานการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองท่าช้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริ ห ารความเสี่ ย งในการเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ การเสนอ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างของเทศบาลเมืองท่าช้าง
โอกาส / ความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ราย ล ะ เอี ย ด ข้ อมู ล ก า ร ๑. กาหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต
๒. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ดาเนินงาน
๓. จัดทาสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือได้รบั การเสนอ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัด

จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับผล ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่

ผลการดาเนินงาน

ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน

ผู้รายงาน

นายนิธิโรจน์ นิติธรรมารัตน์

สังกัด

สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าช้าง

