การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวน/งาน
การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ตารางที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
สถานนะความเสี่ยง

ที่

มาตราการป้องกันการทุจริต

ที่

โอกาส/ความเสี่ยง

1

ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์จะยืมเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เสนอแบบเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการและเสนอแบบขอยืมเงินต่อพัฒนากรผู้รับผิดชอบ
ประจาตาบลเห็นอบ เพือ่ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินยืม
แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้แก่
ครัวเรือนเป้าหมาย ให้พิจารณาตามลาดับบัญชีครัวเรือน
เป้าหมาย

1.

/

การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนา
กรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้
ครัวเรือนเป้าหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บานแจ้งให้ครัวเรือน
เป้าหมายหรือผู้แทนที่ได้รับการอนุมัตโิ ครงการและเงินยืม มา
ทาสัญญายืมเงินภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติ
โครงการและยืมเงินพร้อมทั้งรายงานผลให้อาเภอทราบ และ
ปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้าน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. หรือในที่เปิดเผย
ของชุมชน

2

6

ในการทาสัญญายืมเงิน ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน และหัวหน้าครัวเรือนเป้าหายหรือผู้แทน เป็นคู่สัญญา
และให้ทาสัญญายืมเงิน กข.คจ. ตามแบบที่กาหนด จานวน 3
ชุด โดยส่งมอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3

7

การเบิกจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน
ดาเนินการโดยให้คณะกรรมการ กข.คจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายเต็มจานวนที่ได้รับอนุมัติให้ยืม
และออกใบรับเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย
เมื่อครัวเรือนส่งใช้คืนเงินยืม คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ออกใบรับคืนเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุก
ครั้ง และนาเงินฝากเข้าบัญชีทุน กข.คจ. ของหมู่บ้าน ภายใน
3 วันทาการ

4

คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์
กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่
1) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นาเงิน
ฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
3) ไม่จัดทาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์
กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนไปใช้เป็นประโยชน์สว่ นตัว ได้แก่
1) ทาการปลอดลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่ง
เป็นผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้ตนถอนเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจาก
คณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอืนที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง
3) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัว
4) อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็ยเงินจาก
คณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบ
กาหนดชาระหนี้คืน
คณะกรรมการ กข.คจ พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือน
เป้าหมายทีย่ ืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กบั
ผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือ
คณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณา
อนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงิน
เป็นจานวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ไม่ได้พิจารณาความ
เป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม
ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นาเงินไปใช้ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นาไปใช้ประกอบ
อาชีพตามโครงการที่เสนอยืมเงิน เช่น นาไปใช้ชาระ
หนี้สินเดิม นาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น
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เขียว

/

/

/

เหลือง แดง

ตารางที่ 7 จัดทาระบบความเสี่ยง
ตารางที่ 7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ตารางที่ 7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ตารางที่ 7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ตารางที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานะความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์จะยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เสนอแบบ
เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและเสนอแบบขอ
ยืมเงินต่อพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลเห็นอบ เพือ่ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินยืมแก่ครัวเรือน
เป้าหมาย
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้พิจารณาตามลาดับ
บัญชีครัวเรือนเป้าหมาย
การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บานแจ้งให้ครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการและเงินยืม มาทาสัญญายืมเงินภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการและยืมเงิน
พร้อมทั้งรายงานผลให้อาเภอทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บา้ น
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. หรือในที่เปิดเผยของชุมชน
ในการทาสัญญายืมเงิน ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และหัวหน้าครัวเรือนเป้าหายหรือ
ผู้แทน เป็นคู่สัญญา และให้ทาสัญญายืมเงิน กข.คจ. ตามแบบทีก่ าหนด จานวน 3 ชุด โดยส่งมอบและ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินดาเนินการโดยให้คณะกรรมการ กข.คจ. โอนเข้า
บัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายเต็มจานวนที่ได้รับอนุมัติให้ยืม และออกใบรับเงินยืมของ
ครัวเรือนเป้าหมาย
เมื่อครัวเรือนส่งใช้คืนเงินยืม คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านออกใบรับคืนเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายไว้
เป็นหลักฐานทุกครั้ง และนาเงินฝากเข้าบัญชีทุน กข.คจ. ของหมู่บ้าน ภายใน 3 วันทาการ

เหลือง
-

แดง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 9 รายงานผลการนดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วยงานที่ประเมิน : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
ชื่อแผนบริหารความเสีย่ ง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
“การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”
โอกาส/ ความเสี่ยง
1. ความไม่โปร่งใสของการใช้จา่ ยงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
2. การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากงบประมาณโครงการฯ
สถานะการดาเนินการจัดการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนือ่ ง
เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....................................
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานที่ผา่ นมา (ตัง้ แต่เริ่มดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ “การดาเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)” โดยระบบโอกาสและความเสี่ยง จานวน 2 ประเด็น คือ
1. ความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
2. การแสงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากงบประมาณโครงการฯ
ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ต่าง ๆ ปรากฏผลการดาเนินงาอยู่ในสถานะสีเขียว หมายถึง มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในความเสี่ยงการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จึง
ยังไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดกิจกรรมเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ เป็นการป้องกัน หรือยับบั้งไม่ให้เกิดการทุจริต
ซึ่งเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

ตารางที่ 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)
หน่วยงานที่เสนอขอ
วันที่เสนอขอ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยงหลัก

-

เดิม
ใหม่
หมายเหตุ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมมีแนวทาง หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จึงไม่มีการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี
(ทดแทนแผนเดิม)

