การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็ น 10 ตัวชี้วัด
ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เทศบาลเมืองสระแก้ว ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. การระบุความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ เหตุการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor

การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่
เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเพื่อให้พวกพ้องชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ไม่ปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจการของตน
นอกเหนือจากงานในหน้าที่
- เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง

Unknown Factor
✓

✓
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ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor

Unknown Factor

การรับสินบน หรือผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร
การเป็นคู่สัญญา (Contracts) ทำธุรกิจกับตัวเอง (Selfdealing)
- เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำ
สัญญาซื้อขายจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

✓

✓

หมายเหตุ : Known Factor - ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าน่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มา
จากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์การมี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสี แดง : ความเสี่ ยงระดับ สู ง เป็ น กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนไม่รู้จัก ไม่ส ามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต

เขียว

การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคทีเ่ อื้อ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้องเพื่อให้พวกพ้องชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ไม่ปดิ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจการของตน
นอกเหนือจากงานในหน้าที่
- เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง

เหลือง

ส้ม

แดง

✓
✓

✓
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เขียว

การรับสินบน หรือผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร
การเป็นคู่สัญญา (Contracts) ทำธุรกิจกับตัวเอง (Selfdealing)
- เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำ
สัญญาซื้อขายจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

เหลือง

ส้ม

แดง

✓

✓

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็น
สูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ด ำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ใน
ระดับ หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำใน
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคทีเ่ อื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเพื่อให้พวกพ้อง
ชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น
ไม่ปิ ดประกาศการจัดซื้อจัดจ้ าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
2
2

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่มFinancial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ

การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคทีเ่ อื้อประโยชน์
ให้กับพวกพ้องเพื่อให้พวกพ้องชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ไม่ปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

2
2

สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจำเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
ความจำเป็นx
ความรุนแรง

การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิคทีเ่ อื้อประโยชน์ให้กับพวก
พ้องเพื่อให้พวกพ้องชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น ไม่ปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

2

2

4

2

2

4

Risk Matrix
ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
ความรุนแรงของผลกระทบ
3
2
1

1

2

3

ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับสูง
ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
ระดับต่ำ
ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รั บมอบผลงาน องค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

5. แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2563 จำนวน 7 มาตรการ ได้แก่
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

การประเมินความเสีย่ งการทุจริตเทศบาลเมืองสระแก้ว ปี 2563

