ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
การทุ จ ริ ต ในประเทศไทยมี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น เห็ น ได้ จ ากดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ คอร์ รั ป ชั น
(Corruption Perceptions index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่่า กว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่า
ดัชนี ชี้วัตภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าว ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่านักงาน ป.ป.ท.) ได้น่าเกณฑ์การ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใส และ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาคด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ขั ดกันหรือการ ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตาม คู่มือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
การมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมถือ
เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย
หรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระและความ
เป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ ทาง การเงิน คุณภาพ
การให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึง
ระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท่าความผิดยังพบผู้กระท่าความผิด โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้
ในเรื่ องดังกล่ าวอีกเป็ น จ่ านวนมากจนน่าไปสู่ การถูกกล่ าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปั จจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาประเทศ
การวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
๑. แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่ยังพบว่า ยังมีช่องว่างที่ท่าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ่านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ ท่าให้
เกิดการทุจริต
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๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท่าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่สร้างความร่่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท่าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะ การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท่าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔. การผูกขาด ในบางกรณีการด่าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัท /ห้างร้านมีการให้ สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อตนเองได้รับสิทธิ์ในการด่าเนินงานโครงการของรัฐนั้น
๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน ถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ท่าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
5. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
6. มีค่านิยมและทัศนคติที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความ
ซื่อสั ตย์ สุจ ริตเป็ นการยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีต่าแหน่งการงานสู ง ด้ว ยเหตุนี้ผู้ ที่มีค่านิยมผิ ด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส่าคัญตามหลักการก่ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก่าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ
วัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ สูญเสีย
และ โอกาสที่ท่าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ภายใต้สภาวะการด่าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด่าเนิ น งานหรื อเป้าหมายขององค์กร จึงจ่าเป็นต้องมีการระดมการความเสี่ ยงเหล่ านั้น
อย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด่าเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล่าดับความส่าคัญของความเสี่ ยงก่าหนด แนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง และต้องค่านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดท่าการประเมินความเสี่ยง และการด่าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น ส่าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด่าเนินการต่างๆ เพื่อ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท่าให้ เกิดความเสียหาย ให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่บนระดับที่สามารถยอมรับประเมิน ควบคุม และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
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นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท่าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
การเงิน และการ บริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท่าให้เกิดความเสี่ยง
๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินงาน หรือ นโยบาย
๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด่าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
หรือผลกระทบของ ความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการ ต่าเนินต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย
ให้ระดับของความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ โดยค่านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเงิน และชื่อเสียงของ องค์กรเป็นส่าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจาก
หน่วยงานทุกระดับทั่ว ทั้งองค์กร
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนี้
๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
นครเชียงใหม่
๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครเชียงใหม่
๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
เป้าหมาย
๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน่าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทศบาลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก่าหนดไว้
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๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓) สามารถน่าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด่าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก่าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การด่าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท่าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค
และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท่า ให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวัง
ว่าจะได้รับจากการด่าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท่างาน
บริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส่าคัญ และสามารถท่าหน้าที่ในการก่ากับ
ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง
จะเป็นแหล่งข้อมูลส่าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง
๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ท่าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนัก ถึงความเสี่ยง
ส่าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง
๔) เป็นเครื่องมือที่ส่าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ ย งได้รับ การจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ ส่ าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก่าหนด กลยุทธ์การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด่าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด และสามารถ ปกป้อง
ผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท่าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส่ าหรับกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงต่่าและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละ ประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่
และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ ส่ ว นรวมซึ่งการกระท่านั้ นอาจจะเกิดขึ้น อย่างรู้ตัว หรื อไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ
ไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ่ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และ ควบคุมกระบวนการปฏิบั ติ งานเพื่ อลดเหตุของโอกาสที่จ ะท่าให้ เกิดความเสี ยหายจากการปฏิ บัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีองค์ประกอบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามมาตรฐาน
COSO ๒๐๑๓ ดังนี้
- ก่าหนดเป้าหมายชัดเจน - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม - พิจารณาโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริต
- ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน การควบคุม
มีองค์ประกอบ ดังนี้ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ การก่ากับติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบ ดังนี้ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้ง นี้ องค์ป ระกอบการควบคุ มภายในแต่ ล ะองค์ ประกอบและหลั กการจะต้ อง Present &
Function (มีอยู่จริง และน่าไปปฏิบัติได้ ) อีกทั้งท่างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท่าให้การควบคุม
ภายในมี ประสิทธิผล
เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ศึกษาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓
ในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย พิจารณาโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต เป็นหลัก ความแตกต่างของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท่างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรั บผิดชอบปกติที่มีการรับรู้ และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น่าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre - Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ใน
ลักษณะก่ากับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post - Decision
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กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท่าอย่างไรจะไม่ให้ เกิดขึ้น ซ้่า
อีก
 Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท่าอย่างไรจะตรวจพบต้อง สอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท่าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
 Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่า ไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท่าผิด ใน ส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้่าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท่า ไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรัน Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
 Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการ ที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน
เรื่อง ประเด็ นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor) องค์ประกอบที่ท่าให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น่าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดัน
หรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก่ากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท่าตามทฤษฎี สามเหลี่ยม
การทุจริต (Fraud Triangle)
Pressure
Motivation or Incentive to
Commit Fraud

FRAUD

Rationalization
Justification of Dishonest
Actions

F

Opportunity
The knowledge and ability to
Carry Out Fraud

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล พิจารณาคัดเลือกการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ที่มีกระบวนการ และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อน่ามาประเมินความเสี่ยงทุจริต โดยแบ่งความเสี่ยงการทุจริต
ออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในเรื่องการให้บริการประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติการอ่านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ่านาจและต่าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖4
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดท่ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดท่าระบบการบริหารความเสี่ยง
8. จัดท่ารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ส่วนที่ ๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนท่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ด่าเนินการประชุม ระดมสมอง
คณะท่างาน เพื่อคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากโครงการ/กิจกรรมหรือภารกิจที่ส่วนราชการได้ ด่าเนินการใน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และน่ามาพิจารณาท่าการประเมิน ซึ่งได้จ่าแนกขอบเขตของการ ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ่านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ่านาจและต่าแหน่งหน้าที่
๓) ความเสี่ ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ (เน้นโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในงบลงทุน)
เมื่อคัดเลือกได้แล้วจึงท่าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการ ด่าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงพิจารณาด่าเนินการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้น่าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง หรือ
เกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริ ต ซึ่งในขั้นตอนการ ปฏิบัติงานนั้น
ย่ อมประกอบไปด้ว ยขั้น ตอนย่ อย ในการระบุความเสี่ ย งตามขั้ นตอนที่ ๑ ให้ ท่ าการระบุค วาม เสี่ ยง อธิ บ าย
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการ ประเมินต้องค่านึงถึง
ความเสี่ยงในภาพรวมของการด่าเนินงานของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เรื่อง ที่จะท่าการประเมินด้วย
เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาส เสี่ยงต่่า แต่อาจพบว่ามีความ
เสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด่าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้อง ค่านึงว่า หน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น่าข้อมูลรายละเอียด ดังกล่าวลง ในประเภทของความเสียงซึ่ง
เป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor
ความเสี่ ย งทั้ ง ปั ญ หา/พฤติ ก รรมที่ เ คยรั บ รู้ ว่ า เคยเกิ ด มาก่ อ น มี ป ระวั ติ อ ยู่ แ ล้ ว
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้่า หรือมีประวัติ มีต่านานอยู่แล้ว
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)
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เทคนิคการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
WORK
SHOP

การระดมสมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) รายละเอียดความเสี่ยงการ ทุจริต
เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
(รับรู้ว่าเคยเกิดมาแล้ว) (คาดการณ์ว่าอาจต้องเกิด)
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตาม พรบ. อานวยความสะดวกฯ
1. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค่า

ขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้่าใจ/

การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน่าไปสู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา
3. เจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลยไม่ป ฏิบัติตามระเบียบฯ

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการปลอมแปลงเอกสารการ

เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส่าคัญรับ
เงิน
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ที่
5.

6.
7.

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
(รับรู้ว่าเคยเกิดมาแล้ว) (คาดการณ์ว่าอาจต้องเกิด)


เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ป็ น คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และ
จงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้อง
ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดาเนินโครงการยุทธศาสตร์
เจ้ า หน้ า ที่ มี เ จตนาปิ ด บั ง ข้ อ มู ล และเบิ ก เงิ น
ราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจมี
การแอบ แฝง หรือเกินความจ่าเป็น ท่าให้การใช้
จ่ายงบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า
7.1 การฮั้วประมูล
7.2 กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมี
ส่วนได้ ส่วนเสีย
7.3 โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง
7.4 การสืบราคาที่ อาจไม่มี การสืบราคาจาก

ผู้ประกอบการจริง จ่านวน 3 ราย ทุกราย
7.5 การตั้งใจในการจัดท่า TOR ที่มีจุดประสงค์
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง และพวกพ้ อ ง แต่
องค์กรเสีย ประโยชน์ เช่น การล็อกสเป็ค หรือ
การก่าหนด คุณลักษณะที่ท่าให้ต้องใช้ต้นทุนเกิน
ความจ่าเป็น แต่ลด คุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน
7.6 การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา และ
TOR










2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ด่าเนินการน่าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะ ความ
เสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสีสัญลักษณ์ เขียว เหลือง ส้ม แดง โดย ระบุสถานะ
ของความเสี่ยงในช่องสีสัญลักษณ์
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีสัญลักษณ์ มีรายละเอียดดังนี้
• สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่่า
• สถานะสีเหลือง ความเสียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติตามปกติควบคุมดูแลได้
• สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากควบคุม หรือไม่มีอ่านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ ปกติ
• สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก่ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่่าเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีสัญลักษณ์)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง
1. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค่าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

2. มี ก ารรั บ สิ น บน/เรี ย กรั บ เงิ น /ของขวั ญ /สิ น น้่ า ใจ/การเลี้ ย งรั บ รอง ซึ่ ง จะ
น่าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ
ชื่อ แก้ไขใบส่าคัญรับเงิน
5. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์
จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
6. เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
7. การจั ด โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ข องเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ประจ่ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจ่าเป็น ท่าให้ การใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า เช่น
7.1 การฮั้วประมูล

7.2 กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย

7.3 โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง

7.4 การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จ่านวน 3
ราย ทุกราย
7.5 การตั้งใจในการจัดท่า TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเอง และ
พวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเป็ค หรือการก่าหนดคุณลักษณะ
ที่ท่าให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจ่าเป็น แต่ลด คุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน
7.6 การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา และ TOR


ส้ม แดง









- 12 การประเมินความเสีย่ งการทุจริตของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

-

2

-

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด่าเนินงาน
การรับสินบนเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย

การตรวจรับงานที่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อ
เอื้อประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
มีการรับสินบน/ของขวัญ/
สินน้่าใจ/การเลี้ยงรับรอง
ซึ่งจะน่าไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เจ้าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุที่มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
และจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ถูกต้อง

ปัจจัยทีอ่ าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต
ผู้บังคับบัญชาขาดการ
ก่ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ผู้บังคับบัญชาขาดการ
ก่ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้าง

การควบคุม/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก่ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจาก
หน่วยงานอื่นหรือกลุ่ม
งานอื่นๆ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง
-ก่ากับ ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ไม่
มี

ต่่า
มาก

ประเมินระดับของความเสี่ยง
สูง
ต่่า กลาง สูง
มาก




สูงสุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการทุจริต
ก่ากับดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องการขอรับ
สินน้่าใจอย่าง
เคร่งครัด
-เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการพัสดุ
ตามระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
-ส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะไม่เสี่ยงต่อ
การท่าผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือ
ประโยชน์ขัดกัน
-เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจมาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
-ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

ตัวชี้วัดผลส่า

จ่านวนเรื่องร้องเ
เกี่ยวกับการรับส
ของเจ้าหน้าที่

-บุคลากรภาครัฐ
เข้าใจการปฏิบัต
ของเจ้าหน้าที่ที่เ
ประโยชน์แก่ผู้มีส
ส่วนเสียมากยิ่งข
-บุคลากรภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบม
ยิ่งขึ้น

- 13 ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด่าเนินงาน
การปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย
ของเจ้าหน้าที่

ปัจจัยทีอ่ าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการ
ผู้บังคับบัญชาขาดการ
ปลอมแปลงเอกสารการ
ตรวจสอบ ก่ากับ ดูแล
เบิกจ่าย เช่น ปลอม
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลายมือ ชือ่ แก้ไขใบส่าคัญ การเบิกจ่ายการเงินและ
รับเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด

-

การจัดท่าโครงการ
ตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเทศบาล
ประจ่าปี 2564

-

เบิกเงินราชการตาม
สิทธิเป็นเท็จ

-การจัดโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่
เกินความจ่าเป็นท่าให้ใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
โปร่งใส
-มีการตรวจการจ้างไม่ตรง
ตามรูปแบบราชการโดยมี
การรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มีการสืบราคาจาก
ผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
มีการเบิกเงินราชการตาม
สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

-

4

5

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่ งเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อผู้รายงาน...............................................................

-ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้สาธารณชน
รับทราบโดยทัว่ กัน
-ไม่มีการพิจารณาแก้ไข
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและจัดอันดับ
ความจ่าเป็น เร่งด่วน
-ไม่มีการควบคุม ก่ากับ
ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามแนวทางแก้ปัญหา
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-ไม่มีการชี้แจงและแจ้ง
เวียนความเข้าใจใน
ระเบียบและการละเว้น
การปฏิบัตหิ น้าที่และ
การประพฤติมิชอบ
-ไม่มีการสร้างความ
ตระหนักในการเป็น
ข้าราชการที่ดี

การควบคุม/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต
-

-

ไม่
มี

ต่่า
มาก

ประเมินระดับของความเสี่ยง
สูง
ต่่า กลาง สูง
มาก


สูงสุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่เกิดการทุจริต



เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมี
ทัศนคติค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
-



-

ตัวชี้วัดผลส่า

บุคลากรภาครัฐม
ความรู้ความเข้าใ
เกี่ยวกับค่านิยมใ
ปฏิบัติงานอย่างซ
สุจริตมากยิ่งขึ้น
-

-
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้น่าค่าความเสี่ยงรวม (จ่าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท่าการ ประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ การจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี :
จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการไม่ได้ กระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จั ด การไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ า ย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง
1. มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้่าใจ/ พอใช้
ปานกลาง
การ เลี้ ย งรั บ รอง ซึ่ งจะน่ า ไปสู่ ก าร
เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการปลอมแปลง พอใช้
ปานกลาง
เอกสารการเบิ ก จ่ า ย เช่ น ปลอม
ลายมือ ชื่อ แก้ไขใบส่าคัญรับเงิน
3. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจ พอใช้
ปานกลาง
รั บ พั ส ดุ มี ก า ร รั บ เ งิ น ห รื อ
ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง และจงใจ
ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และ พอใช้
ปานกลาง
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
5. การจั ด โครงการตามแผนพั ฒ นา พอใช้
ค่อนข้างต่่า
เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่
เกิน ความจ่ าเป็ น ท่าให้ การใช้จ่า ย
งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
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- ส่วนที่ 4
5. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการด่าเนินการก่าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อด่าเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
จัดท่ารายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลนคร
เชียงใหม่ จึงได้น่ามาจัดท่าแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังตารางที่ ๙ ดังนี้
ตารางที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ประเด็นความเสี่ยง
การเกิดทุจริตที่ก่อ โอกาส/ความเสี่ยง
ที่
ให้เกิดผลประโยชน์
การทุจริต
ทับซ้อน
1. การรับสินบนเพื่อ - มีการรับสินบน
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ ของขวัญ/การเลี้ยง
มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรองซึ่งจะน่าไป
การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา

แนวทาง/มาตรการ
บริหารจัดความ
เสี่ยงการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- ก่ากับ ดูแลให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
กฏระเบียบข้อบังคับ
เรื่องการขอรับสิน
น้่าใจอย่างเคร่งครัด
- ก่ากับ ดูแล ให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัด
จ้างอย่างเคร่งครัด

แผนงาน/กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.ด่าเนินการทางวินัย
กับผู้กระท่าความผิด
อย่างเคร่งครัด
๒.ปลูกจิตส่านึกด้าน
จริยธรรมคุณธรรม
ให้กับบุคลากรทุก
ระดับชั้น
3.เสริมสร้างองค์ความ
รู้ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในการ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี
2. การตรวจรับงานที่ - เจ้าหน้าที่เป็นคณะ -แต่งตั้งคณะกรรมการ 4.เสริมสร้างองค์ความ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กรรมการตรวจรับ
ตรวจการจ้างจาก
รู้ด้านการพัสดุตาม
เพื่อเอื้อประโยชน์ พัสดุมีการรับเงิน
หน่วยงานอื่นหรือ
ระเบียบและข้อ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน หรือผลประโยชน์
กลุ่มงานอื่นๆเข้าร่วม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เสีย
จากผู้รับจ้างและจง เป็นคณะกรรมการ 5.ส่งเสริมการสร้างค่า
ใจไม่ปฏิบัติตาม
ตรวจการจ้าง
นิยมที่ปฏิบัติงานใน
ระเบียบที่ถูกต้อง
-ก่ากับ ดูแลให้
ลักษณะไม่เสี่ยงต่อ
บุคลากรปฏิบัติตาม การท่าผลประโยชน์
หลักเกณฑ์และแนว ทับซ้อนหรือประโยชน์
ทางการจัดซื้อจ้างจัด ขัดกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรมีวินัย
มากยิ่งขึ้น
2.บุคลากรมีจิต
ส่านึกด้านจริยธรรม
คุณธรรมมากยิ่งขึ้น
3.บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในการ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาก
ขึ้น
4.บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ด้านการพัสดุ
และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
5.บุคลากรภาครัฐมี
ค่านิยมในลักษณะไม่
เสี่ยงต่อการท่าผล
ประโยชน์ทับซ้อน
มากขึ้น
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ประเด็นความเสี่ยง
การเกิดทุจริตที่ก่อ
ที่
ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม
โอกาส/ความเสี่ยง
บริหารจัดความ การบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
เสี่ยงการทุจริตและ
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน
จ้างอย่างเคร่งครัด 6.เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจมาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
7.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติ
มิชอบ
3. การปลอมแปลง
-เจ้าหน้าที่ของรัฐท่า -ชี้แจงและแจ้งเวียน 8.เสริมสร้างวัฒนธรรม
เอกสารการเบิก
การปลอมแปลง
ให้เกิดความรู้ ความ องค์กรให้เจ้าหน้าที่
จ่ายของเจ้าหน้าที่ เอกสารการเบิกจ่าย เข้าใจและสร้างความ ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ของรัฐ
เช่น ปลอมลายมือ ตระหนักในการเป็น ค่านิยมในการปฏิบัติ
ชื่อ แก้ไขใบส่าคัญ ข้าราชการที่ดี
งานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
รับเงิน
-ตรวจสอบ ก่ากับ
ดูแลให้ปฎิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง
อย่างเคร่งครัด
4. การจัดท่าโครงการ -การจัดโครงการตาม -เปิดเผยข้อมูลข่าว
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ประจ่าปี สารให้สาธารณชน
และแผนพัฒนา
งบประมาณ 2563 รับทราบโดยทั่วกัน
เทศบาล ประจ่าปี ที่อาจมีการแอบแฝง -พิจารณาแก้ไขความ
งบประมาณ 2563 หรือที่เกินความจ่าเป็น เดือดร้อนของ
ท่าให้ใช้จ่ายงบประ ประชาชนและความ
มาณที่ไม่คุ้มค่า
จ่าเป็น เป็นอันดับ
โปร่งใส
ความส่าคัญ
-มีการตรวจการจ้าง -ควบคุม ก่ากับ ดูแล
ไม่ตรงตามรูปแบบ การใช้จ่ายงบประมาณ
ราชการโดยมีการรับ และเบิกจ่ายให้เป็น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.บุคลากรภาครัฐมี
ความเข้าใจการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
หน้าที่ที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากยิ่งขึ้น
7.บุคลากรภาครัฐ
มีการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
มากยิ่งขึน
8.บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตมาก
ยิ่งขึ้น
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ประเด็นความเสี่ยง
การเกิดทุจริตที่ก่อ
ที่
ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
เงินหรือผลประโยชน์
จากผู้รับจ้างมีการสืบ
ราคาจากผู้ประกอบ
การอันเป็นเท็จ

5. เบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป็นเท็จ

-มีการเบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป็นเท็จ
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม
บริหารจัดความ การบริหารความเสี่ยง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เสี่ยงการทุจริตและ
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ไปตามระเบียบ
-ควบคุม ก่ากับ ดูแล
ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามแนวทางแก้
ปัญหาการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-ปลูกฝังคุณธรรมให้
กับบุคลากรทุกระดับ
ชั้น
-สร้างความตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการ
ที่ดี
-ชี้แจงและแจ้งเวียน
ให้เกิดความเข้าใจใน
ระเบียบและการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติ
มิชอบ

- 18 6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สี
เขียว สีเหลือง สีแดง
สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง)
: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท่ากิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)
: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย/
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)
: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย โครงการกิจกรรม
เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3
ตารางที่ 5 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1.

มี ก า ร รั บ สิ น บ น /ข อ ง ข วั ญ /
สิ น น้่ า ใจ/การ เลี้ ย งรั บ รอง ซึ่ง จะ
น่าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา

2.

เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการปลอมแปลง
เอกสารการเบิ ก จ่ า ย เช่ น ปลอม
ลายมือ ชื่อ แก้ไขใบส่าคัญรับเงิน

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง
ก่ า กั บ ดู แ ล ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เรื่ อ งการขอรั บ
สินน้่าใจอย่างเคร่งครัด
ก่ า กั บ ดู แ ล ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเคร่งครัด
ชี้ แ จงและแจ้ ง เวี ย นให้ เ กิ ด ความรู้ ค วาม

เข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็น
ข้าราชการที่ดี
ตรวจสอบ ก่ า กั บ ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติ ต าม

ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง
อย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
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สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง
แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุ จ าก

หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ กลุ่ ม อื่ น ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถมีพฤติกรรมที่ไม่ส่ อในการ
ทุ จ ริ ต (ใจซื่ อ มื อ สะอาด) เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการฯ กับหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง
ก่ า กั บ ดู แ ล ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเคร่งครัด
สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี

ชี้แ จงให้ เ กิด ความเข้ าใจในระเบี ย บและ

การละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการ
ประพฤติมิชอบ
ควบคุม ก่ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

3.

เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ป็ น คณะกรรมการ
ตรวจรั บ พั ส ดุ มี ก ารรั บ เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง และจง
ใจไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้อง

4.

เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
การจั ด โครงการตามแผนพั ฒ นา
เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่
เกิน ความจ่าเป็น ท่าให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน

5.

มาตรการป้องกันการทุจริต



7. การจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้น่าผลจากการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตาม
สถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท่าระบบบริการความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
1. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
2. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
3. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
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ตารางที่ 6 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
1. (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีแดง)
2. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีเหลือง)
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับ - ก่ากับ ติดตาม ให้ ส่ งเสริมให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
เงิน หรื อผลประโยชน์ จากผู้รั บจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.พัสดุ และ
ตามระเบียบที่ถูกต้อง
ระเบียบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ
โดยเคร่งครัด
มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้่าใจการเลี้ยงรับรอง ซึ่ง - ก่ากับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการ
จะน่าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ป้องกันการทุจริต
- อบรมให้ ความรู้ดั บ เจ้า หน้ าที่ เ กี่ ยวกั บ ระเบี ยบพั ส ดุ
และการบริหารสัญญา
เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย - ให้ผู้บังคับบัญชา ก่ากับ ดูแลและติดตามการเบิกจ่าย
เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส่าคัญรับเงิน
อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสร้างจิตส่านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
มาตรการและแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตาม - ซักซ้อม และท่าความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
- ส่งเสริมและสร้างจิตส่านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
3. (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีขียว)
การจัดโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลที่อาจมีการแอบ - ผู้ บ ริ ห าร ก่ า กั บ ติ ด ตามใช้ จ่ า ยงบประมาณและให้
แฝงหรือที่เกินความจ่าเป็น ท่าให้การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการด่าเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
ที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
- ด่าเนินการกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ่านาจ
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8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดท่ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความ เสี่ยงการ
ทุจริตตาม ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับํา
ต่ สีเหลือง หมายถึง ความเสียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสียงระดับสูง มาก เพื่อเป็น เครื่องมือใน
การก่ากับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้ ตารางที่ ๗ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 6 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่
1.

2.

3.
4.

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
การจั ด โครงการตามแผนพั ฒ นา มี ก ารรั บ สิ น บน/ของขวั ญ /สิ น น้่ า ใจ/
เทศบาลที่ อ าจมี ก ารแอบแฝงหรื อ ที่ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน่าไปสู่การเอื้อ
เกิ น ความจ่ า เป็ น ท่ า ให้ ก ารใช้ จ่ า ย ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก
ผู้ รั บ จ้ า ง และจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบที่ถูกต้อง
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ท่ า การปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ
ชื่อ แก้ไขใบส่าคัญรับเงิน
เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิก
เงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก

แดง
-

-

-
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ส่วนที่ 5
9. การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์
ขัดกัน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความ เสี่ยง
Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง
มาท่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อด่าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามล่าดับความ รุนแรง (กรณีที่
หน่วยงานท่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง
เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่่า หรือ ค่อนข้างต่่า ให้ท่าการ จัดท่าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้า
ระวัง หรือให้หน่วยงานพิจารณาท่าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด่าเนินงานที่ยากก่อให้เกิดหรือมี
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น่ามาประเมินความ เสี่ยงการทุจริต (เพิ่มเติม) จึงสามารถสรุป เพื่อก่าหนดมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อด่าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรมความ
เสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิด ผลประโยชน์ขัดกัน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น ส่าคัญอันเกี่ยวเ นื่อง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบ ใน
การปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ท่าให้
1. การปฏิบั ติร าชการตามอ่านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลั กษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบั ติห น้ าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ด่าเนินการประเมิน ความเสี่ยง
เกี่ย วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวม ในการปฏิบัติ
ราชการโดยใช้รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย มีการก่าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 8 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ที่
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ผลประโยชน์ขัดกัน
1. มี ก ารรั บ สิ น บน/ของขวั ญ /สิ น น้่ า ใจ/การเลี้ ย ง - ก่ า กั บ ดู แ ลให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
รับรอง ซึ่งจะน่าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ
ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้่าใจ อย่างเคร่งครัด
ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้่า ใจ อย่างเคร่งครัด - ก่ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
คู่สัญญา
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการปลอมแปลงเอกสารการ - ชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
เบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบส่าคัญรับ
สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
เงิน
- ตรวจสอบ ก่ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
3. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดย - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่ว ยงาน
มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
อื่นหรือกลุ่ มงานอื่น ๆ เข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
- ก่ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
4. การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ่าปี ๒๕๖4 - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดย
ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจ่าเป็นท่าให้ - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส
ความจ่าเป็นเป็นอันดับแรก และให้ส่าคัญในการ
จัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
- ควบคุม ก่ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
- ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรการและแผนป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
- ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
5. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่นค่าล่วงเวลา - สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าที่พัก
- ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ
และการละเว้นการปฏิบัติห น้าที่และการประพฤติ
มิชอบ
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การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดท่าแบบรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริ หารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ตามตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
หัวข้อ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
โอกาส/ความเสี่ยง

สถานะของการด่าเนินการจัด
การความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียด
๑.การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒.การรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔.การจัดท่าโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส
๕.การเบิกเงินราชการตามลิขสิทธิ์อันเป็นเท็จ โอกาส/ความเสี่ยง
๑. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินําใจ/การเลี
น้
้ยงรองรับ ซึ่งจะน่าไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ให้คู่กับสัญญา
๒.มีการรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์ แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐท่าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น การปลอม ลายมือ
แก้ไขใบส่าคัญรับเงิน
๔.การจัดท่าโครงการตามแผนพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส
๕. มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
 ยังไม่ได้ด่าเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มด่าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................
1. ปลูกจิตส่านึกด้านจริตธรรม คุณธรรม ให้บุคคลการทุกระดับชั้น
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
3. เสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านการพัสดุตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ปฏิบัตงานในลักษณะเสี่ยงต่อการท่าผลประโยชน์
ทับซ้อน
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
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การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
มิติ
1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.1 การสร้างจิตส่านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ่าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.3 การสร้างจิตส่านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน
2. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
หน่วยงาน
มาตรการ
ปี พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ
1.1.1 โครงการอบรมให้
35,000 กลุ่มงานนิติการ
ความรู้ปลุกจิตส่านึกต่อต้าน
กองวิชาการและ
การทุจริตเพื่อปลุกจิตส่านึก
แผนงาน
และสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.1.2 กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 มาตรการ “จัดท่า
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1.3.1 ป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตส่านึกในสถานศึกษา

2.1 แสดงเจตจ่านงทาง
2.2.1 กิจกรรมประกาศ
การเมืองในการต่อต้านการ เจตจ่านงต่อต้านการทุจริต
ทุจริตของผู้บริหาร
ของผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงใหม่
2.2 มาตรการสร้างความ 2.2.2 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
โปร่งใสในการพิจารณา
ราชการ
ความดีความชอบ/เลื่อนขั้น
เงินเดือน
2.2.3 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
121,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทัง้
11 แห่ง
ส่านักการศึกษา
ไม่ใช้
กลุ่มงานนิติการ
งบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงาน
ไม่ใช้
งบประมาณ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ส่านักปลัดเทศบาลฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานจัดท่า
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
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2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
หน่วยงาน
มาตรการ
ปี พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ
2.2.4 การจัดท่าแผนการใช้
ไม่ใช้
ฝ่ายการเงินและ
จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณ บัญชี
ส่านักการคลัง
2.2.5 การจัดท่าแผนพัสดุ
ไม่ใช้
ฝ่ายพัสดุและ
และการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ ทรัพย์สิน
ส่านักการคลัง
2.2.6 การเผยแพร่ข้อมูล
ไม่ใช้
ฝ่ายพัสดุและ
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
งบประมาณ ทรัพย์สิน
จ้าง
ส่านักการคลัง
2.5.1 กิจกรรมให้ความ
ไม่ใช้
ทุกหน่วยงาน
ร่วมกับมือหน่วยตรวจสอบที่ งบประมาณ
ได้ด่าเนินการตามอ่านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลนคร
เชียงใหม่
2.5.2 มาตรการจัดการใน
ไม่ใช้
ส่านักปลัดเทศบาล
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
งบประมาณ
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2.1 จัดตั้งศูนย์ด่ารงธรรม
ไม่ใช้
ส่านักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
งบประมาณ
3.2.2 การด่าเนินงานศูนย์
ไม่ใช้
ส่านักปลัดเทศบาล
รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล งบประมาณ
การก่าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน
3.2.3 กิจกรรมรายงานผล
ไม่ใช้
ส่านักปลัดเทศบาล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ งบประมาณ
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

