การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
จัดทาโดย
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In t e g r i t y
a n d Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น
10 ตัวชี้วดังนี้
1.การปฏิบตั ิหน้าที่
2.การใช้งบประมาณ
3.การใช้อำนาจ
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6.คุณภาพการดำเนินงาน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8.การปรับปรุงระบบการทงาน
9.การเปิดเผยข้อมูล
10.การป้องกันการทุจริต
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1.การระบุความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ย การทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
- นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน
ของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่านามัน ด้วยตัวเอง แต่
กลับมีการเบิกค่ามันเชื้อเพลิง และทาการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
การรับผลประโยชน์ตา่ งๆ(Accepting benefits) หรือ สินบน
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บคุ คลนั้น ได้ผลประโยชน์
จากองค์กร

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Unkown
Know
factor
factor
√

√

-2โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การทำธุรกิจกับตัวเองาSelf -(dealing) เป็นคูส่ ญั ญา(Contracts)
-เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจาก
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Unknow
Know
factor
factor
√

การทำงานพิเศษ(Oustside empioy or moonlighing)
-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็ม
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่นอกเหนืออาจหน้าที่ที่
มอบหมายจากหน่วยงาน

√

การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภณั ฑ์ (Specification)
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อซือ้ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

√

หมายเหตุ : Know Factor
: Unknow Factor

– ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซาสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
– ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อนปัจจัยความเสี่ยงทีมาจาก
การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระบบปานกลาง และสามารถใช้ความรอบครอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบตั งิ านตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลาย
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่าเสมอ

-3โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ
งานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่านามันด้วย
ตัวเองแต่กลับมีการเบิกค่า
นา มั นเชื้อเพ ลิ งและทา
การเบิกเกินความจริง

√

การรับผลประโยชน์ตา่ งๆ ( Accepting Benefits ) หรือ
สินบน
-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนันได้
ผลประโยชน์จากองค์กร
การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self – dealing) เป็นคู่สัญญา
(Contracts)
-เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญา
ซือของบริษัท ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้น
ส่วนอยู่

√

การทำงานพ ิเศษ ( Oustside empioy or moonlighting )
-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่าง
เต็มที แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่นอกเหนืออานาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุ
(Specification) ทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
การประมูล
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

√

เหลือง

ส้ม

ีแง

√

√

3.เมททริกส์ระดับความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหล ักที่สาคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง
มีความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระ วังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท ำการป้องกันไม่ด ำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือระดับ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความ
จาเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1

-4-

กิจกรรมหรือขั้นตอนหล

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง

MUST

SHOULD

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภณั ฑ์ (Specification)
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สาธารณะ เช่น การปิดประการ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า

2

2

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือค่าอยู่ที่ 3
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือค่าอยู่ที่ 3
-กิจกรรรมหรือขั้นตอนปฏิบตั ิงานนั้นเกี่ยวข้องกับต่อผู้ใช้บริการหมาย กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือค่าอยู่ที่ 3
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้อ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือค่าอยู่ที่ 2
โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
(Specification) ทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ขอ้ มูลล่าช้า

ระบบความรุนแรงของผลกระทบ

2

2

-5สรุปตารางเมทริกส์ ระดับความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยงรวม
ระดับความจำเป็น

ระดับความรุนแรง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ความจำเป็น×ความ
ของการเฝ้าระวัง

ของผลกระทบ
รุนแรง

การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภณั ฑ์ (Specification) ที่จัดจ้า งให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

2

2

4

2

2

4

Rish Matrix
ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
1

2

ความรุนแรงของผลกระทบ
3
√

2
1

√ ความเสี่ยง
ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับตำ

เรื่องการทุจริต
ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
ใช้กระบวนการควบคุมภายใน

3

-64.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทนั ที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผล ผลเสียทางการเงินไม่มี
รายจ่ายเพิ่ม
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานกระทบถึง
องค์กร แต่ยอมรับได้ ตามความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้รับมอบ
ผลงงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ค่าความเสีย่ ง

ค่าความเสีย่ ง

ค่าความเสีย่ ง

ระดับตำ

ระดับปานกลาง

ระดับสูง

จัดการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภณั ฑ์ (Specification)
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ขอ้ มูล
ล่าช้า

พอใช้

√

พอใช้

√

5.แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตกได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต จำนวน 8 มาตรการ ได้แก่
1.มาตรการให้ผู้มีสว่ นได้เสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4.มาตรการป้องกันการรับสินบน
5.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินจิ
7.มาตรการป้องกันการขัดดันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
8.มาตรการในการสร้างจิตสานึก

