การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๑. ความเป็นมา
๑.๑ การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่่ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่น
ต่อต่างซาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์ รั ป ชัน ของประเทศไทยสู งกว่าร้ อยละ ๕๐ และเพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ส่านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ส่านักงาน ป.ป.ท.) ได้น่าเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของ
ส่ ว นราชการ เพื่อยกระดับ ความโปร่ งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ ค่า CPI ของประเทศสู งขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์
ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรโดยสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน การให้ความรู้
ตามคู่มีอประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1.2 การด่าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิด การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นการทุจริตคอร์ รัปชันประเภทหนึ่ง
เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจ
ในต่าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท่าให้ผลประโยชน์หลัก ขององค์กร หน่วยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน
คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่
ระดับองค์กรจนถึงระดับ สังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท่าความผิดยังพบผู้กระท่าความผิด
โดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ่านวนมากจนน่าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปั จจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปั ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
1.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่มีความส่าคัญดังกล่าวข้างต้นในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสใน
การด่าเนินของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการ
ด่าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเซิงประจักษ์ ให้มีการด่าเนินการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อก่าหนดมาตรการ ส่าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้ การแก้ ไขปัญหาการกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปั ญหาส่าคัญและพบบ่อย
นอกจากนี้ ยังน่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ได้นี้ มาก่าหนดเป็นคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดสกลนคร
อีกด้วย
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ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.1 ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง
การกระท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มีเจตนา และไม่เจตนา และมีรูป แบบที่หลากหลายไม่
จ่ากัดอยู่ในรูป ของตัวเงินหรื อทรั พย์ สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด่ารงต่าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ่ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ่านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท่าแบบ
นี้เป็นการกระท่าที่ผิด ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพี่อลดมูลเหตุ ของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
* ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด่าเนินงานของ
องค์กร การก่าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้ อมในเรื่องงบประมาณ
การเงินที่ใช้ในการด่าเนินการโครงการนั้น ๆ
๓) ความเสี่ยงด้านการด่าเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ
ขัน้ ตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน
๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่ไม่อยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
* สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปัจจัยภายใน เซ่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่บ่ อยครั้ งการควบคุม ก่ากับดูแลไม่ทั่ว ถึง และการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒) ปั จ จั ย ภายนอก เซ่ น กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
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๒.๓ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริ ห ารปั จ จัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่ อลดมูล เหตุ ของโอกาส ที่จะท่าให้ เกิดความ
เสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
๓. การประเมิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ได้น่าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด่าเนินการประเมินตามกรอบ
มาตรฐาน และตามบริบทความประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถก่าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือ ปิ ด
โอกาสการทุจริต และเพื่อก่าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อยอีกด้วย โดยการประเมินเพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท่าให้
3.๑ การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของช้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดความรับผิดชอบ
3.๒ การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประซาซนขาดความเชื่อถือในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม
๓.3 การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
๔. การดาเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาลเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(1) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีซ่องทางที่จะท่าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง
(2) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
(3) กระบวนงานที่มีซ่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาลเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(1) การรับ - จ่ายเงิน
(2) การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดท่าบัญชีทางการเงิน
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
(4) การก่าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก่าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
(5) การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
(6) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
/4.3ความเสียหาย....
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-44.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
(1) สูญเสียงบประมาณ
(2) เปิดซ่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ่านาจหน้าท่าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท่าผิดในทางมิขอบด้วย
หน้าที่
(3) เสียซื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
5. แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5.1 การเสริมสร้างจิตส่านึกให้ข้าราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ให้กับช้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เซ่น
(1) การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
(2) เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
(3) จัดโครงการ'ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
(4) การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
5.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
(1) การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
(2) การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง
(4) จัดซ่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
จังหวัดสกลนคร ได้ก่าหนดพฤติกรรมที่น่าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้
6.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
6.2 การใช้อ่านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
6.3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
6.4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามแนวทางของจังหวัดสกลนคร จึงได้ประเมินถึงโอกาสและผลกระทบ
ที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินจากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น
น่ามาก่าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดสกลนคร ดังนี้
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-51. การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
2
น้อย
โอกาสเกิดขึ้นน้อย
1
น้อยมาก
โอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
4
สูง
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
3
ปานกลาง
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
2
น้อย
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
1
น้อยมาก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x
ผลกระทบ) และน่ามาจัดระดับความส่าคัญของความเสี่ยงโดยมีการก่าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้
โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง

X

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ

=

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
ระดับ ระดับความเสี่ยง
มาตรการก่าหนด
ระดับความเสี่ยง
4
สูงมาก
15-25
จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และ
ประเมินช่่า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
3
สูง
9-14
จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ ลดความ
เสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2
ปานกลาง
4-8
ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
1
ต่า่
1-3
ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดขึ้น
/ผลการประเมิน...
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-6ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ประจ่าปี พ.ศ. 2562
ระดับ
ล่าดับ
ล่าดับ
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
1 กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม
3
5
15
1
ระเบียบ
2 การใช้อ่านาจ หน้าที่เรียกรับผล ประโยชน์
3
4
12
2
3 การเบิกจ่ายงบ ประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตาม
3
4
12
3
ระเบียบ
4 การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัด
2
4
8
4
จ้าง
7. แผนจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. 2562
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างจัดท่ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง
3. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งคัด
2. การใช้อ่านาจ หน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้
และการรับของขวัญสินน้่าใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรของ
ส่วนราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด
2.ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรของ
ส่วนราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
จังหวัดสกลนคร
/4. การเบิกจ่าย...
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-7ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสี่ยง
3. การเบิกจ่ายงบ ประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรของ
ส่วนราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและ การคลัง
อย่างเคร่งครัด
4 การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรของ
ส่วนราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรของ
ส่วนราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัด
สกลนคร
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในภาคต่าง ๆ
ทั้ง จากหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมใน การด่าเนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในด่าเนิน
การสร้างจิตส่านึกให้บุคลากรของส่วนราชการในสังกัด
บริหารราชการส่วนภูมิภาครังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

