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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
ของเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1. วัตถประสงค์การประเมินความเสี่ยง
มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย ลด
ความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การดําเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่ า การดําเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
อีกต่อไป วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็ นมาตรการป้องกัน การ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การบรหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริห ารจัดการความเสี่ยงเป็น การทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นําส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
การ กํากบติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลั ก ของ การคว บคุ ม ภายในองค์ ก ร COSO 2013 (Committee of sponsoring
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ
ปี1991 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมนความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กําหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินการต่อไป
ได้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กันมีอยู่จริงและสามารถ
นําไปปฏิบัติได้จึงจะทําให้การคุม้ ภายในมีประสิทธิภาพ
4. องค์ประกอบทีท่ ำให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแจงจูง
ใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกํากับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และ
Rationalization หรือ หาเหตผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจรติ (Fraud Triangle)

รูปภาพที่ 1 ทฤษีสามเหลี่ยมการทุจรติ (Fraud Triangle)
5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมตั หิ รืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

รูปที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 3 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน
7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยงต้องดำเนินการดังนี้
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนิ นงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณาอนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ )
- เลือกงานที่จะทําการประเมนความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทําการประเมนความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูลขั้นตอนแนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต

รูปที่ 4 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง

7.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การนําข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบ ัติงานของกระบวนการงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดํ าเนินงานเรื่องที่จะทําการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ ำ แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคํานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นําข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทความเสี่ยง ซึ่ง
เป็น Known factor และ Unknown factor
Known factor
Unknown factor

ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า
จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีดําเนินการอยู่แล้ว
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

รูปที่ 5 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเด็นการทุจริตในการ
ความเสี่ยง
โอกาสเกิดการ
ปฏิบัติงาน
ทุจริต 1-5
1.การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหาร/ผอ.กอง เลือกซื้อร้านที่
5
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่
สามารถคุยกันได้
2.การบริหารงานบุคคล
3.การรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์จากสิ่งตอบ
แทนต่างๆ
4.การนำทรัพย์สินของ
ทางราชการมาใช้ส่วนตัว

ระดับของ
ผลกระทบ 1-5
5

มีการสรรหาบุคคลทีเ่ ป็นเครือญาติ
หรือบุคคลทีต่ นเองได้รับ
ผลประโยชน์
เจ้าหน้าที่รับสินบนของขวัญจากผูม้ า
รับบริการ เพือ่ อำนวยความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการแก่
ประชาชน

5

5

5

5

มีการนำรถยนต์ส่วนกลาง วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของทางเทศบาล
ไปใช้ส่วนตัว

5

5

5

5

5

5

5.การจัดสรรงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ/โครงการ
เข้าพื้นที่ของตนเองหรือพวกพ้องของ
ตนเอง
6.การรับงานนอกหรือทำ มีการรับงานนอก/เบียดบังเวลา
ธุรกิจที่เบียดบังเวลา
ราชการ ทำงานของตนเอง
ราชการ

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริต
1.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ
วัสดุ
2.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหือ
การจ้าง
1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วย
ความเป็นธรรม โปร่งใสและ
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
1.มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับ
มาตรการการรับของขวัญ
2.มีการจัดการภายในองค์กร โดย
การจัดทำรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
1.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
2.ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้
ได้ประโยชน์และคุมค่าอย่างสูงสุด
1.จัดทำเวทีประชาคมในการเสนอ
โครงการกิจกรรมโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม
1.สร้างจิตสำนึก การอุทิศงาน
อุทิศเวลา อุทิศตนให้กับงาน
ราชการและประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

สำนักปลัด
ทุกกอง

ทุกกอง

กองคลัง
ทุกกอง

