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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล
เหตุการณ)ความเสี่ยงด3านการทุจริตเกิดแล3วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปAญหามาจากสาเหตุตCางๆ ที่
ค3 น หาต3 น ตอที ่ แ ท3 จ ริ ง ได3 ย าก ความเสี ่ ย งจึ ง จำเปH น ต3 อ งคิ ด ลC ว งหน3 า เสมอ การปI อ งกั น การทุ จ ริ ต
คือการแก3ปAญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปHนหน3าที่ความรับผิดชอบของหัวหน3าสCวนราชการ และเปHนเจตจำนงของ
ทุกองค)กรที่รCวมตCอต3านการทุจริตทุกแบบ อันเปHนวาระเรCงดCวนของรัฐบาล
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช3ในองค)กร จะชCวงเปHนหลักประกันในระดับหนึ่งได3วCา
การดำเนินการขององค)กรจะไมCมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมCคาดคิด โอกาสที่จะประสบปAญหา
น3อยกวCาองค)กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปHนความเสียหายที่น3อยกวCาองค)กรที่ไมCมีการนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช3 เพราะได3มีการเตรียมการปIองกันลCวงหน3าไว3 โดยให3เปHนสCวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมCใชCการเพิ่มภาระงานแตCอยCางใด
เทศบาลตำบลสามเงา เปHนองค)กรปกครองสCวนท3องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหนCวยงานภาครัฐให3
บริหารงานภายใต3กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปAญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหCงชาติ ที่
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปIองกันและแก3ไขปAญหาการทุจิตประพฤติมิชอบที่
กำหนดให3ทุกสCวนราชการและหนCวยงานภาครัฐ โดยมุCงเน3นการสร3างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสCงเสริม
การมีสCวนรCวมจากทุกภาคสCวนในการตรวจสอบ เฝIาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให3เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได3
เทศบาลตำบลสามเงา จึงได3ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค)กรขึ้น เพื่อให3หนCวยงานมีมาตรการ
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกCอให3เกิดการทุจริตซึ่งเปHนมาตรการ
ปIองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตCอไป
2. วัตถุประสงคGของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปIองกันการทุจริตสามารถจะชCวยลดความเสี่ยงที่อาจกCอให3เกิดการทุจริตในองค)กรได3 ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด3านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะชCวยลดความเสี่ยงด3านการทุจริต ตลอดจนการสร3างจิตสำนึกและคCานิยมในการตCอต3านการทุจริตให3แกC
บุคลากรขององค)กร ถือเปHนการปIองกันการเกิดการทุจริตในองค)กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง
มาใช3 ใ นองค) ก รจะชC ว ยให3 เ ปH น หลั ก ประกั น ในระดั บ หนึ ่ ง วC า การดำเนิ น การขององค) ก รจะไมC ม ี ก ารทุ จ ริ ต
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมCคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปAญหาน3อยกวCาองค)กรอื่น หรือหากการทุจริต
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเปHนความเสียหายที่น3อยกวCาองค)กรที่ไมCมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มารใช3 เพราะได3มีการเตรียมการปIองกันลCวงหน3าไว3โดยเปHนสCวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมCใชCการเพิ่ม
ภาระงานแตCอยCางใด
วัตถุประสงค)หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให3หนCวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกCอให3เกิดการทุจริต ซึ่งเปHนมาตรการปIองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตCอไป
/3. การ.....

-23. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต$างจากการตรวจสอบภายในอย$างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปHนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต3องประเมินความเสี่ยงกCอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต3ความเสี่ยงไว3กCอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ
เฝIาระวังความเสี่ยงลCวงหน3าจากทุกภาระงานรCวมกันโดยเปHนสCวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู3และ
ยอมรับจากผู3ที่เกี่ยวข3อง (ผู3นำสCงงานให3) เปHนลักษณะ Pre-Decision สCวนการตรวจสอบภายในจะเปHนลักษณะ
กำกับติดตามความเสี่ยงเปHนการสอบทาน เปHนลักษณะ Post-Decision
4. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เครื่องมือที่ใช3ในการสนับสนุนให3หนCวยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให3บรรลุวัตถุประสงค)
ที ่ กำหนด ได3 แกC การควบคุ มภายใน ซึ ่ งตามมาตรฐานการควบคุ มภายใน ประกอบด3 วย 5 องค) ประกอบ
17 หลักการ ดังนี้
องคGประกอบที่ 1 สภาพแวดลOอมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 หนCวยงานแสดงให3เห็นถึงการยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 ผู3กำกับดูแลของหนCวยงานแสดงให3เห็นถึงความรับผิดชอบตCอการกำกับดูแล
หลักการที่ 3 หัวหน3าหนCวยงานจัดให3มีโครงสร3างองค)กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน3าที่
และความรับผิดชอบ โดยอยูCภายใต3การกำกับดูแลของผู3กำกับดูแล
หลักการที่ 4 หนCวยงานแสดงการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร
หลักการที่ 5 หนCวยงานกำหนดให3บุคลากรมีหน3าที่และความรับผิดชอบตCอการควบคุมภายใน
องคGประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 หนCวยงานระบุวัตถุประสงค)ชัดเจน
หลักการที่ 7 หนCวยงานระบุและวิเคราะห)ความเสี่ยงอยCางครอบคลุม
หลักการที่ 8 หนCวยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 หนCวยงานระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตCอการควบคุมภายใน
องคGประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให3อยูCในระดับที่ยอมรับได3
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช3ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให3นโยบายสามารถปฏิบัติได3
องคGประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 หนCวยงานใช3ข3อมูลที่เกี่ยวข3องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 หนCวยงานมีการสื่อสารข3อมูลภายในองค)กร ให3การควบคุมภายในดำเนินการ
ตCอไปได3
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนCวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตCอการควบคุม
ภายใน

-3องคGประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข3อบกพรCองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องค)ประกอบการควบคุมภายในแตCละองค)ประกอบและหลักการจะต3อง Present & Funciton
(มีอยูCจริงและนำไปปฏิบัติได3) อีกทั้งทำงานอยCางสอดคล3องและสัมพันธ)กัน จึงจะทำให3การควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล
6. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลสามเงา แบCงความเสี่ยงออกเปHน 3 ด3าน ดังนี้
6.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนCวยงานที่มีภารกิจให3บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)
6.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรCงใสของการใช3อำนาจและตำแหนCงหน3าที่
6.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรCงใสของการใช3จCายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
7. การวิเคราะหGความเสี่ยง
เปHนการวิเคราะห)โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตCางๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ)
เหตุการณ)ความเสี่ยงตCอการทุจริต การวิเคราะห)ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเปHนของ
การเฝIาระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปIองกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
กCอให3เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลสามเงา ที่มีประสิทธิภาพ
7.1 การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนCวยงานที่มีภารกิจให3บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรCงใสของการใช3อำนาจและตำแหนCงหน3าที่
P ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรCงใสของการใช3จCายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

-4ชื่อกระบวนงาน/งาน “กระบวนการจัดซื้อจัดจ3าง ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 2563”
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึ้นแลOว)
(ยังไม$เคยเกิดขึ้น)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ3างไมCเปHนไป
P
ตามระเบียบ หรือเอื้อประโยชน)
ตCอพวกพ3องในการจัดซื้อจัดจ3าง
7.2 การวิเคราะหGสถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช3ความรอบคอบระวังใน
ระหวCางปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได3
สถานะสีส3ม : ความเสี่ยงระดับสูง เปHนกระบวนงานที่มีผู3เกี่ยวข3องหลายคน หลาย
หนCวยงานภายในองค)กร มีหลายขั้นตอน จนยากตCอการควบคุม หรือไมCมีอำนาจควบคุมข3าม
หนCวยงาน ตามหน3าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงสูงมาก เปHนกระบวนงานที่เกี่ยวข3องกับบุคลากรภายนอก
คนที่ไมCรู3จัก ไมCสามารถตรวจสอบได3ชัดเจน ไมCสามารถกำกับติดตามได3อยCางใกล3ชิดหรือ
อยCางสม่ำเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ3างไมCเปHนไป
ตามระเบียบ หรือเจ3าหน3าทีเ่ อื้อ
ประโยชน)ตCอพวกพ3องในการจัดซื้อ
จัดจ3าง

เขียว

เหลือง
P

สOม

แดง

-57.3 ระดับความเสี่ยง
7.3.1 ระดับความจำเปuนของการเฝwาระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เปHนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เปHนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมCสูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เปHนขั้นตอนรองของกระบวนการ
7.3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตCอผู3ใช3บริการ/ผู3มีสCวนได3เสีย/หนCวยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือขCาย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตCอผู3ใช3บริการ/ผู3มีสCวนได3เสีย/หนCวยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือขCาย/ทางการเงิน ในระดับไมCรุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตCอกระบวนการภายใน/การเรียนรู3/องค)ความรู3
ตารางที่ 3 Scoring ทะเบียนขOอมูลที่ตOองเฝwาระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ3างไมCเปHนไป
ตามระเบียบ หรือเอื้อประโยชน)
ตCอพวกพ3องในการจัดซื้อจัดจ3าง
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-๖8. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ$งเปuน 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได3ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมCกระทบถึงผู3ใช3บริการ/ผู3รับมอบผลงาน
องค)กรไมCมีผลเสียทางการเงิน ไมCมีรายจCายเพิ่ม
พอใชO : จัดการได3โดยสCวนใหญC มีบางครั้งยังจัดการไมCได3 กระทบถึงผู3ใช3บริการ/ผู3รับมอบผลงานองค)กร
แตCยอมรับได3 มีความเข3าใจ
ปรับปรุง : จัดการไมCได3 หรือได3เพียงสCวนน3อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจCาย มีผลกระทบถึง
ผู3ใช3บริการ/ผู3รับมอบผลงานและยอมรับไมCได3 ไมCมีความเข3าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค;าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
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