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คานา
เหตุการณ์ ความเสี่ ย งด้านการทุจ ริ ตเกิ ด แล้ ว จะมี ผลกระทบทางลบ ซึ่ งปัญ หามาจาก
สาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการ
ทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่ งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นเจตจานงของเทศบาลตาบลเวียง ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเวียง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต ของเทศบาลตาบลเวี ยง จึงได้ทาการประเมิน ความเสี่ย งการทุจ ริ ตในเทศบาลต าบลเวี ยง โดย
คัดเลือกกระบวนงาน จานวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจิตใน 3 ด้าน คือ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกาหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลเวียง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่
มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3) ด้านความเสี่ยงการทุ จริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับ
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง และการกาหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน
ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลเวียงที่มีประสิทธิภาพ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ ยงการทุ จริต ในความโปร่ งใสของการใช้อ านาจและตาแหน่ ง
หน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุ จริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การดาเนิ นโครงการตามเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย
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ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการ
Know Factor
Unknow Factor
ทุจริต
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)
(ยังเคยเกิดขึ้นแล้ว)

เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้
จ่ า ยเงิ น งบป ระมาณ ไม่
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการหรื อมี ก ารน า
เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ส่วนตัว

3
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน
หลายฝ่าย ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง ส้ม

แดง


เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
การดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงใน
การทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงใน
การทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ ใช้บริก าร/ผู้ มีส่วนได้เสี ย/หน่ วยงาน
กากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง
ระดับ 2 หมายถึ ง มีผลกระทบต่อ ผู้ใช้ บริการ/ผู้มี ส่วนได้เสีย /หน่ว ยงาน
กากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดั บ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อ กระบวนการภายใน/การเรีย นรู้/องค์
ความรู้
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
เจ้ า หน้ า ที่ เ รี ย กรั บ ผลประโยชน์ ใ น
ระหว่ า งการตรวจรั บ งาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
2
3
6
ในการเสนอขออนุ มั ติ โ ครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รูแบบ พฤติการณ์ความ
ระยะเวลา
ความเสี่ยงด้าน
กระบวนงาน
มาตรการดาเนินการป้องกันการทุจริต
เสี่ยงการทุจริต
ดาเนินการ
กาหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง เทศบาลตาบล ต.ค. 61 –
ความเสี่ยงการ เจ้าหน้าที่เรียกรับ เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ทุจริตที่
ผลประโยชน์ใน ผลประโยชน์ในระหว่าง เวียง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทา ก.ย. 62
การใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เกี่ยวข้องกับการ ระหว่างการตรวจ การตรวจรับงาน
รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
การใช้จ่ายเงิน รับงาน ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดาเนินการ หรือสนับสนุน
งบประมาณไม่ เอกสาร หลักฐาน หลักฐานประกอบการ หรือยอมรับการให้สนิ บน หรือการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรม
เป็นไปตาม
ประกอบการ
พิจารณาในการเสนอ ที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่ว่า
วัตถุประสงค์
พิจารณาในการ ขออนุมัติโครงการและ โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล
ของโครงการ
เสนอขออนุมัติ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง การให้ของขวัญ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มี
เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนดาเนินการที่ไม่
หรือมีการนาเงิน โครงการและ
เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การ
งบประมาณไป งบประมาณที่
สนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดาเนิน
ใช้ประโยชน์
เกี่ยวข้อง
ธุรกิจกับเทศบาลตาบลเวียง ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเทศบาล
ส่วนตัว
ตาบลเวียง เพื่อให้การดาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บรรลุตามนโยบายที่กาหนด ทั้งนี้ กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น และกาหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
และมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเวียง
นอกจากนี้กาหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกาหนดในการ
ดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
เวียง

