รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่ง ใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน

กระบวนการขออนุญาต /อนุมัติ

ชื่อหน่วยงาน/สานัก/กองผู้รับผิดชอบ กองช่าง / กองสวัสดิการสังคม /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ตารางที่ 1 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในการดาเนินการขออนุญาต/อนุมัติ
ที่
1

2

รูปแบบ พฤติการณ์
มาตรการป้องกันการทุจริต
ความเสี่ยง
การตรวจสอบเอกสาร - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่
หลักฐาน
ใช้ในการยื่นคาร้องให้ผู้รับบริการทราบ
- ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่
ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ดาเนินการ
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วน
ถูกต้องทุกกระบวนงาน
- เน้นยาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง
สม่าเสมอ รวมทังสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติงาน
การใช้ดุลยพินิจ
- กาหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและ
พิจารณา อนุมัติ
คู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทาง
อนุญาต
มาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้

ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดทาแผ่นพับและ
แผนผังขันตอนการให้บริการ
ค่าธรรมเนียม และเอกสาร
หลักฐานประกอบในการยื่น
คาร้องให้ผู้บริการทราบ ณ จุด
ให้บริการ
- มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
แต่ไม่ครบทุกกระบวนงาน
- มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้บริการ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทราบในการประชุม
พนักงานประจาเดือน
- จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมหรือ
1

ที่

รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริต

ผลการดาเนินงาน

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่- ผู้บังคับบัญชา ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมการฝึกอบรม
ทุกลาดับชันต้องกากับดูแลและ
เพือ่ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนาเสนอผู้มี
อานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต
- จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมหรือส่ง
เจ้าหน้าที่ร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
3

การรับคาร้อง/
สอบสวน

- ประชาสัมพันธ์เจตจานงสุจริตการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออก
ประกาศแจ้งเตือนผู้รับบริการ พร้อม
กาหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทาผิดเป็น
ลาดับ
- กาหนดกรอบเวลาในการยื่นคาขอ
อนุญาต โดยกาหนดกระบวนการระบุ
ระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละ
ขันตอนให้มีความชัดเจนเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส มีความเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อ
เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- กาหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและ
อาญาในกรณีกระทาการทุจริตพร้อม
สร้างจิตสานึกในการรักองค์กร

- มีการจัดทาประกาศ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลยางสีสุราช ลงวันที่
30 ตุลาคม 2562
- มีการจัดทาคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนด้านการทุจริตให้
ผู้รับบริการทราบ เพื่อเป็น
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่

2

ที่
4

รูปแบบ พฤติการณ์
มาตรการป้องกันการทุจริต
ความเสี่ยง
การจัดเก็บ/รักษาเงิน - กาชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุก
กรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสินวัน
ว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อม
จัดทารายงานผู้บังคับบัญชา
- จัดทาแนวปฏิบัติและซักซ้อมความ
เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดทารายงานเงิน
คงเหลือประจาวันเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
- มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เข้ารับ
การฝึกอบรม

3

รายงานผลการดาเนินการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่ง ใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน

กระบวนการบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน/สานัก/กองผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ตารางที่ 1 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในการดาเนินการจัดซือจัดจ้าง
ที่
1

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์
เพื่อให้ได้รับการแต่งตัง บรรจุ
แต่งตัง โยกย้าย โอน เลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน

มาตรการป้องกันการทุจริต
- กาหนดหลักเกณฑ์ การ
บริหารงานบุคคลในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตัง โยกย้าย โอน
เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด
- นาหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลมากาหนดเป็นมาตรการ
ในการปฏิบัติงานบุคคล

2

การใช้เส้นสายระบบอุปถัมภ์

- จัดทาประกาศเผยแพร่
มาตรการบริหารงานบุคคล
- ดาเนินการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน
- มีการประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ การบริหารงาน
บุคคลในเรื่องการบรรจุ
แต่งตัง โยกย้าย โอน เลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด
- มีการนาหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลมากาหนด
เป็นมาตรการในการ
ปฏิบัติงานบุคคล
- มีการจัดทาประกาศเผยแพร่
มาตรการบริหารงานบุคคล
- มีการจัดทาประกาศ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขัน
เงินเดือน ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2562 และแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ที่ประชุม
ประจาเดือน และผ่านเว็บไซต์
4

รายงานผลการดาเนินการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่ง ใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน

กระบวนการจัดซือจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน/สานัก/กองผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ตารางที่ 1 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในการดาเนินการจัดซือจัดจ้าง
ที่
1

รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยง
มีการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซือหรือจ้าง
หรือขอบเขตของงาน
(TOR) ใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทาให้
ไม่เกิดการแข่งขันด้าน
ราคาอย่างไม่เป็นธรรม

มาตรการป้องกันการทุจริต

ผลการดาเนินงาน

1. ให้ความรู้ด้านการจัดซือจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
จัดจ้างฯ รวมทังกฎหมาย ระเบียบ
และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความรู้ในการจัดทาร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจัดซือจัดจ้าง
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทา
ร่างขอบเขตพัสดุที่จะซือจะจ้าง ที่มี
ความรู้ความชานาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

- มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจัดซือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซือจัดจ้างฯ รวมทังกฎหมาย
ระเบียบ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

5

ที่
1

รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยง
มีการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซือหรือจ้าง
หรือขอบเขตของงาน
(TOR) ใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทาให้
ไม่เกิดการแข่งขันด้าน
ราคาอย่างไม่เป็นธรรม
(ต่อ)

มาตรการป้องกันการทุจริต

ผลการดาเนินการ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซือหรือจ้าง
นันๆเป็นคณะกรรมการ
4. ให้ผู้บังคับบัญชามีการกากับ
ติดตามการจัดทาร่างของเขตของ
งาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ
หรือจัดจ้าง
5. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม
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