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สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจ ริตที่ ยั่ง ยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุ กองค์ก รที่ ร่วมต่อต้านการทุ จริต
ทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การดำเนินการขององค์กรจะไม่มกี ารทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย
กว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสี ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างงใด
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่มีบ ทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็น เครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
ลงวัน ที่ 18 มิ ถุ นายน 2557 เรื่อ ง มาตรการป้ องกั นการทุ จ ริต และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ชอบ
ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
ในการนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง จึงจัดทำการประเมินความเสีย่ งของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิ ดการทุ จ ริตหรือก่ อให้เกิดการขัดกั นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกั บ ผลประโยชน์ ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
ของเทศบาลตำบลหางดง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง
มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการของ
องค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณีที่พ บกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่ น
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
อีกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการประเมิ นความเสี่ ยงการทุจริต เพื่อให้ห น่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสีย่ งเป็นการทำงานในลักษณะที่ทกุ ภาระงานต้องประเมินความเสีย่ งก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
กำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริม่ ออกประกาศใช้เมื่อปี
1991 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับ ดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริห าร มี อำนาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

-2องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

ภายใน

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถดำเนินการต่อไปได้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต
องค์ป ระกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับ ควบคุมภายในมี
จุด อ่ อ น และRationalization หรื อ หาเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น การกระทำตามทฤษี ส ามเหลี่ ยมการทุ จ ริ ต (Fraud
Triangle)

-๓5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ
พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
อนุญาต
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการภาครัฐ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1

• ระบุความเสี่ยง

2

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7

• จัดทำระบบการบริหารความเสียง

8

• การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

9

• การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

-47. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง
ต้องดำเนินการ ดังนี้
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการ
ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ )
- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงานจากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ตัวอย่าง งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอน
รายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขอ
อนุญาต ก่อสร้างอาคาร

7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบัติง านของกระบวนการงานที่ จ ะทำการประเมิ นความเสี่ย งการทุ จ ริต ซึ่งในการปฏิบั ติง านนั้น อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง
เป็น Known factor และ Unknown factor

-5Known factor

ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า
จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยู่แล้ว

Unknown factor

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

Workshop

Risk
Identification

การระดม
สมอง

การ
ออกแบบ
สอบถาม
การ
สัมภาษณ์

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงในการทุจริต

ถกเถียง หยิบยก
ประเด็นที่มี
โอกาสเกิด

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติ
กับองค์กรอื่น

Risk
Identification

-๖7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identication)
ประเมินความเสีย่ งการทุจริต ด้าน
ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่
ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสชองการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงาน การปฏิบัติงานทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงใน
การเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้อง
มี ก ารติด ต่ อ กั บ ภาคเอกชนใน การจั ด ซื้ อ
จัดจ้าง
๒ การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
การรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใดๆ
แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไร
ก็ ตามอาจก่ อ ให้ เกิ ดความคาดหวัง ทั้ งผู้ ให้
และผู้รั บ และอาจท าให้ บุ ค คลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้

ประเภทความเสี่ยง
Known factor
Unknown factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
√

√

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะ
มี โอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีดำนานอยู่แล้ว √ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor

-๗7.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
การนำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสีย่ งของการทุจริต ของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือ ง คือ ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมั ดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ
ที่

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการ
เขียว
เหลือง
ทุจริต

1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสี่ยงในการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก
ต้องมีการติดต่อ กับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

√

2 การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการ
รับในโอกาสทีเ่ หมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาททีป่ ฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผูร้ ับ
และอาจทำให้บุคคลภาย
นอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้

√

ส้ม

แดง

-87.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ
สี แดง) จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น
must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should
หมายถึงจำเป็นต่ำ ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ 1
ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่
2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ
กระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

-9ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความ
ระดับความ
จำเป็นของการ
รุนแรงของ
ระวัง
ผลกระทบ
321
321
1

2

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความเสี่ยง ในการเกิดผล
ประโยชน์ทบั ซ้อนเนื่องจาก
ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ ใดๆแม้จะเป็น
การรับในโอกาสทีเ่ หมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรอให้กันตาม
มารยาททีป่ ฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผูร้ ับ
และอาจทำให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิด ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการได้

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็น x
รุนแรง

2

3

6

2

3

6

7.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การนำค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุม
การทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่ อ น : จัด การไม่ ได้ หรือ ได้ เพี ย งส่วนน้ อ ย การจัด การเพิ่ ม เกิ ดจากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

-10ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
คุณภาพการจัดการ
การทุจริต

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความเสี่ยง ในการเกิดผล
ประโยชน์ทบั ซ้อนเนื่องจาก
ต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ ใดๆแม้จะเป็น
การรับในโอกาสทีเ่ หมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรอให้กันตาม
มารยาททีป่ ฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้งผู้ให้และ
ผู้รบั และอาจทำให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

ดี

√

ดี

√

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง

-117.5 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ ความรุนแรง
ตารางที่ 5 ตารางแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ/ ประเด็น/ขั้นตอน/
ที่ กิจกรรม กระบวนการ
ดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล
กระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต

ประเมินระดับของความเสี่ยง

การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

ต่ำมาก

ต่ำ

กลาง

1

การดำเนิน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสีย่ งในการเกิดผล จัดจ้าง มีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน
ประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อ
กับภาคเอกชนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

รายงานและเผยแพร่แผนฯ ต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลหางดง
และรายงานการดำเนินงานราย
เดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร

/

2

การรับของขวัญ การรับของขวัญและหรือ
ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ตาม
ประโยชน์อื่น
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทปฏิบัติกันในสังคม

เทศบาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 , ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. 2544 และหนังสือที่ มท.
0226.2/ว 7523 ลงวันที่ 27
ธ.ค. 2559 เรื่องแนวทาง ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใด

/

การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้
กันตาม มารยาทปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ
ก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้
บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

สูง

สูงมาก สูงสุด

มาตรการป้องกัน
ตัวชี้วัด
เพื่อให้เกิด
ผลสำเร็จ
การทุจริต
1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จำนวนเรื่อง
จัดซื้อ จัดจ้างประจำปี 2564
ร้องเรียนที่
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหาร
การจัดซื้อ
3. มีขั้นตอนการตรวจสอบ
จัดจ้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา
4. การรายงานการให้หรือรับ
ผลประโยชน์อื่น
1. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่รับหรือ พนักงาน
ถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์ ทุกคนไม่มีผู้ใด
อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ รับของขวัญ
ตามกฎหมายเว้น แต่การรับของขวัญ
และหรือ
หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยา
ผลประโยชน์
2. ใช้บัตรอวยพรหรือใช้บัตรแสดง
ใดๆ
ความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อ
เป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริม
ทัศนคติ ในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล

