คูมือประเมินความเสี่ยงการทุ
งการทุจริต
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก#าวหน#า การพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันได#ทวีความรุนแรงขึ้น อยางตอเนื่อง
ทําให#เกิดความเสียหายในวงกว#าง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมืองการ
ปกครอง และการบริหารราชการเปนอยางมาก การแก#ปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญ ที่หนวยงานในภาครัฐ
ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให#มีความเจริญก#าวหน#าสามารถ แขงขันกับตางประเทศได#
อยางทัดเทียม ที่จะต#องประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาคนควบคู ไปพร# อม ๆ กั น โดยการปลู กฝง ความซื่ อสั ต ย8 สุ จ ริ ต
รับผิดชอบ และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝ9าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให#เกิดการทุจริตได#
เหตุการณ8ความเสี่ยงด#านการทุจริตเกิดแล#วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ ที่
ค#นหาต#นตอที่แท#จริงได#ยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนต#องคิดลวงหน#าไว# การป9องกันการทุจริต คือ การแก#ปญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหน#าที่ความรับผิดชอบของหัวหน#าสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองค8กรที่รวม
ตอต#านการทุ จริตทุกรูปแบบ การนําเครื่องมื อประเมินความเสี่ ยงการทุจริต มาใช# ในองค8กร จะชวยให#เปน
หลักประกันในระดับหนึ่งได#วาการดําเนินการขององค8กรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม
คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหาน#อยกวาองค8กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่
น#อยกวาองค8กรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช# โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จะเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กําหนดให#ทุกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเน#นการสร#างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในการตรวจสอบ เฝ9าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให#เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได#
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป0องกันการทุจริตสามารถจะช!วยลดความเสี่ยงที่อาจก!อใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช!วยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและค!านิยมในการต!อตานการทุจริตใหแก!
บุคลากรขององคถือเป5นการป0องกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช
ในองคกรจะช!วยใหเป5นหลักประกันในระดับหนึ่งว!า การดําเนินการขององคกรจะไม!มีการทุจริต หรือในกรณีที่
พบกับการทุจริตที่ไม!คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับป9ญหานอยกว!าองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เป5นความเสียหายที่นอยกว!าองคกรที่ไม!มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการ
ป0องกันล!วงหนาไวโดยใหเป5นส!วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม!ใช!การเพิ่มภาระงานแต!อย!างใด
วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหน!วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก!อใหเกิดการทุจริต ซึ่งเป5นมาตรการ
ป0องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต!อไป
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป5นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงก!อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวก!อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ0าระวังความเสี่ยงล!วงหนาจากทุกภาระงานร!วมกันโดยเป5นส!วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู
และยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ(ผูนําส!งงานให) เป5นลักษณะ Pre-Decision ส!วนการตรวจสอบภายในจะเป5น
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเป5นการสอบทาน เป5นลักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป5นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต!เริ่มออก
ประกาศใชเมื่อปY 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการดังนี้
องคประกอบที่ 1 สภาพแวดล(อมการควบคุม(Control Environment)
หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต!อการกํากับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ[ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหน!งรับผิดชอบต!อการควบคุมภายใน
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องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กําหนดเป0าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอย!างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต!อการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยู!ในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)
หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินต!อไปได
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน!วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต!อการควบคุม
ภายใน
องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพร!องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้องคประกอบการควบคุมภายในแต!ละองคประกอบและหลักการจะตอง Present &
Function (มีอยู!จริงและนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอย!างสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล
4. องคประกอบที่ทําให(เกิดการทุจริต
องคประกอบหรือป9จจัยที่นําไปสู!การทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช!องโหว!ของระบบต!างๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดอ!อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนจะแบ!งความเสี่ยงออกเป5น 3 ดาน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน!วยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร!งใสของการใชอํานาจและตําแหน!งหนาที่ Opportunity
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร!งใสของการใชจ!ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใชอํานาจและตําแหน!งหนาที่

การใชจ!ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การะบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ0าระวังความเสี่ยง
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
วิธีวิเคราะหความเสี่ยง
เป5นการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต!างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ
เหตุการณความเสี่ยงต!อการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจําเป5นของ
การเฝ0าระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป0องกันความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจ
ก!อใหเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนที่มีประสิทธิภาพ
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1. การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน!วยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร!งใสของการใชอํานาจและตําแหน!งหนาที่
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร!งใสของการใชจ!ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อโครงการ/งาน “โครงการกอสร(างถนนลาดยางแอสฟRลติกสคอนกรีตในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน”
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจาหนาที่ร!วมกับผูรับจาง มีการลดปริมาณ
งาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก!อสราง
หรือมีการตรวจรับงานไม!เป5นไปตามรูปแบบ
รายการ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึ้นแล(ว)
(ยังไมเคยเกิดขึ้น)
✓

2.การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหว!าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได
สถานะสีส(ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป5นกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหน!วยงาน
ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากต!อการควบคุม หรือไม!มีอํานาจควบคุมขาม
หน!วยงาน ตามหนาที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป5นกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่ไม!รูจัก
ไม!สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไม!สามารถกํากับติดตามไดอย!างใกลชิดหรืออย!างสม่ําเสมอ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหว!างการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน

เขียว

เหลือง
✓

ส(ม

แดง

3. เมทริกสระดับความเสี่ยง
3.1 ระดับความจําเปZนของการเฝ\าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป5นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป5นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม!สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป5นขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต!อผูใชบริการ/ผูมีส!วนไดเสีย/หน!วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข!าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต!อผูใชบริการ/ผูมีส!วนไดเสีย/หน!วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข!าย/ทางการเงิน ในระดับไม!รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต!อกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข(อมูลที่ต(องเฝ\าระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
ระหว!างการตรวจรับงาน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

ระดับความจําเปZน
ของการเฝ\าระวัง
321

ระดับความรุนแรง คาความเสี่ยงรวม
ของผลกระทบ จําเปZน x รุนแรง
321

2

3.1 ระดับความจําเปZนของการเฝ\าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
3
ระหว!างการตรวจรับงานตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณา

2

๔

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
๑
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหว!างการ
ตรวจรับงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

x

2

3

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ!งเป5น 3 ระดับ ดังนี้
ดี:จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม!กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไม!
มีผลเสียทางการเงิน ไม!มีรายจ!ายเพิ่ม
พอใช(: จัดการไดโดยส!วนใหญ! มีบางครั้งยังจัดการไม!ได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานองคกร แต!ยอมรับได มีความเขาใจ
ออน : จัดการไม!ได หรือไดเพียงส!วนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ!าย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไม!ได ไม!มีความเขาใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการ
คุณภาพการ
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
ทุจริต
จัดการ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
เจาหนาที่เรียกรับ
พอใช
✓
ผลประโยชนในระหว!าง
การตรวจรับงาน
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
พิจารณา
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5. แผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบ พฤติการณ
ความเสี่ยง
กระบวนงาน
ความเสี่ยงการ
ทุจริต
เจาหนาที่ร!วมกับผูรับ เจาหนาที่เรียกรับ เจาหนาที่เรียกรับ
จางมีการลดปริมาณ ผลประโยชนใน
ผลประโยชนใน
งานเพื่อประหยัด
ระหว!างการตรวจ ระหว!างการตรวจรับ
งบประมาณในการ
รับงาน ตรวจสอบ งาน ตรวจสอบ
ก!อสราง หรือมีการ
เอกสาร หลักฐาน เอกสาร หลักฐาน
ตรวจรับงานไม!เป5นไป ประกอบการ
ประกอบการ
ตามรูปแบบรายการ พิจารณา
พิจารณา

มาตรการดําเนินการป\องกันการ
ทุจริต

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู(รับ
ผิดชอบ

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
ต.ค. 62 –
ระหว!างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
ก.ย. 63
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณาส!งโครงการเขาร!วมโครงการ
ความโปร!งใสในการก!อสรางภาครัฐ
(Construction Sector
Transparency Initiative : CoST)
ร!วมกับกรมบัญชีกลาง มีภาค
ประชาชนที่มีส!วนไดส!วนเสียเขาร!วม
ประชุมและเสนอแนะขอคิดเห็นในการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งใหภาคประชาชน
เขาร!วมตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการไดตลอดเวลา

กองคลัง
กองช!าง

