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1. บทน า 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง ความ

ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน

คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)” เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการด าเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตใน ทุกรูปแบบ

หรือหากมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการส่งเสริม

พัฒนาและ ปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อม

ของหน่วยงาน ภาครัฐหรือรูปแบบการกระท าทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วและซับซ้อน มากขึ้น 

โดยให้ถือเป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จึงได้จัดท าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุม

ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางประเมินความเสี่ยง

ทุจริตของสานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และ

แนวทางอ่ืน ๆ ที่ภาครัฐก าหนด เพ่ือให้มั่นใจ ได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ มีกลไกการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงทั้งในเชิงป้องกัน การค้นหาหรือ ตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการด าเนินงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง 

และความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีความสอดคล้องกับน โยบายความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ และเป็นไปตามแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของ

ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) หรือแนวทางอ่ืน ๆ 

ที่ภาครัฐก าหนด     

2.2 เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ส่งต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง

ภาพลักษณ์ ขององค์กร และความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและ

การ รายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เกิดความตระหนัก และ

ให้ ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นใน ทุกรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการกระทบ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 



2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ และเป็นไปตามแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของ

ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) หรือแนวทางอ่ืน ๆ 

ที่ภาครัฐก าหนด 

2.2 เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ส่งต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง

ภาพลักษณ์ ขององค์กร และความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและ

การ รายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกีย่วข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  2.4 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เกิดความตระหนัก และให้ 

ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในทุกรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน 

 

3. ค าจ ากัดความ  

การทุจริต หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจในต าแหน่ง 

หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การน าเสนอ หรือการให้คามั่นว่าจะให้การขอ 

หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่ดาเนินธุรกิจกับองค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์

อันมิควรได้ท้ังต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์(ส่วนบุคคล/ส่วนรวม) อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้สัญญาว่าจะให้ 

มอบให้การยอมรับ การให้หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจ 

ให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าที่มีตัวตน ได้แก่ เงินสด เช็ค ตราสารหนี้ตราสารทุน ยานพาหนะ 

สินค้า เครื่องจักร อาคาร ที่ดิน เป็นต้น ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าไม่มีตัวตน ได้แก่การลดราคา การ

รับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร สัมปทาน ค่านิยม สัญญาเช่า หรือ   สิ่ง

อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสถานการณ์ที่ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร 

ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง มีบาทบาทหน้าที่หรือความสัมพันธ์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์หรือ

ผลประโยชน์ ขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ท าให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร



และผู้บริหาร ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้นั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง ความขัดแย้ง

อาจเกิดข้ึนจาก ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จึงท า

ให้ผู้บริหารและ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง นั้น ต้องอยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องเลือก

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และอาจน าไปสู่การ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง พฤติกรรมมิชอบที่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการครอบครอง

หรือ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

สูญเสีย ทรัพย์สิน โอกาส หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน (เช่น คนใน

ครอบครัว ญาติพวกพ้อง เป็นต้น)  

การทุจริตในการรายงาน หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน 

เช่น การบันทึกการเงิน งบการเงิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น 

รายงานการบริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือปิดบังการยักยอกทรัพย์สิน บิดเบือนหรือปิดบัง

ข้อมูล หรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเพ่ือหาประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อ่ืน ซึ่งส่งผลให้รายงานนั้นขาด

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

4. ขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีพ.ศ. 2565  

จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดงันี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่      6)  คุณภาพการด าเนินงาน  

2) การใช้งบประมาณ      7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

3) การใช้อ านาจ      8)  การปรับปรุงระบบการท างาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ     9)  การเปิดเผยข้อมูล  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต             10)  การป้องกันการทุจริต 
 

 ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่       

10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี 2565)    

รอบระยะ 6 เดือนแรก (ต.ค. – มี.ค. ของปีงบประมาณ)  

ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่       

10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี 2565) 

 

 

 

 



5. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดให้ทุก

หน่วยงานด าเนินประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เพ่ือส ารวจ

กิจกรรม/ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม/ทุกขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เช่น การบริหารงานและปฏิบัติงาน (ตามบทบาทและหน้าที่) งานบัญชีและการเงิน งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารพัสดุ เป็นต้น และภายหลังจากการประเมินการ

ควบคุมภายในด้วยตนเอง แล้ว กรณีผลที่ได้จากการประเมินฯ พบว่ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความ

เสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้หน่วยงานจะต้องด าเนินการ

พัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการ ควบคุมเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้รวมถึงมีการ ติดตามประเมินผลและการรายงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้การการประเมินความเสี่ยง การทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก 

ดังนี้  

ขั้นตอนที่1 : การก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ ( Impact) และโอกาสที่จะเกิด 

(Likelihood) เพ่ือใช้ในการประเมินค่าความเสี่ยง (ภาคผนวก ก) และก าหนดระดับความเสี่ยงการทุจริตที่

องค์กร ยอมรับได้(Risk Appetite) เพ่ือใช้ในการจัดลาดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

(ภาคผนวก ข)  

ขั้นตอนที่2  : การระบุความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดการทุจริต และการประเมิน

ความ เสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพ่ือให้ทราบค่าความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม 

(Inherent Risk) ขั้นตอนที่3: การระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) และการพิจารณา

ความเพียงพอ ของการควบคุมที่ก าหนดไว้การวิเคราะห์ความรุนแรง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

โดยพิจารณาจาก โอกาสและผลกระทบเพ่ือให้ทราบค่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากมีการควบคุม (Residual 

Risk) ขั้นตอนที่4: การพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมเพ่ิมเติม หรือจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการ 

ทุจริตเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ขั้นตอนที่5: การติดตามประเมินผล

มาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการควบคุมที่ได้จัดทาเพ่ิมเติม โดย จัดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

หรือคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่3 : การระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) และการพิจารณาความ

เพียงพอ ของการควบคุมที่ก าหนดไว้การวิเคราะห์ความรุนแรง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย

พิจารณาจาก โอกาสและผลกระทบเพ่ือให้ทราบค่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากมีการควบคุม (Residual 

Risk)  

ขั้นตอนที่4 : การพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมเพ่ิมเติม หรือจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการ 

ทุจริตเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  



ขั้นตอนที่ 5: การติดตามประเมินผลมาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการควบคุมที่ได้จัดท า

เพิ่มเติม โดยจัดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามรอบระยะเวลาที่      

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  (Fraud Risk-Assessments Report) 
ความเสี่ยงทุจริต เหตุการณ์ความเสีย่ง ที่

เกิดขึ้น 
การวิเคราะห์ความเส่ียง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 

มาตรการควบคุมที่มี
อยู่ (Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่
เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

1.การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) 
1.1ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interrest) 

การถือครองหลักทรัพย์ใน
กิจการใดกจิการหนึ่งตั้งแต่ร้อย
ละ 5 ขึ้นไปของผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
ใน อบต.แม่เจดีย ์

         

รายการระหวา่ง อบต.แม่เจดีย ์
กับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกัน 
ได้แก่ 
-การให้การค้าประกันแก่บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 
-การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ
ระหว่าง อบต.แม่เจดีย ์กับ
บุคคล หรือ กิจการที่เกีย่วขอ้ง
กัน 
-การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ
ระหว่าง อบต.แม่เจดีย ์กับ
บุคคล หรือ กิจการที่เกีย่วขอ้ง
กัน 
 
 

         



ความเสี่ยงทุจริต เหตุการณ์ความเสีย่ง ที่
เกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเส่ียง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 

มาตรการควบคุมที่มี
อยู่ (Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่
เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

1.การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) 
1.2 การรับ/ให้สินบน 
(Bribery) 

การรับหรือให้ของขวัญหรือ
ของก านัลที่เกินความเหมาะสม 
เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

         

การรับหรือจัดเลี้ยงรับรอง
ลูกค้า ผู้รับเหมา ผูข้ายสินค้า   
ผู้บริการที่เกินความเหมาะสม
หรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 
เช่น ในสถานเริงรมย์ หรือ
สถานบริการ ตา่ง ๆ เป็นต้น 

         

1.3 การข่มขู่/เรียกรับ
ผลประโยชน์ (Economic 
Exprotion) 

การเรียกหรือรับผลประโยชน์
ใด ๆไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือ
วัตถุสิ่งของที่มีมูลค่าจากลกูค้า 
นายหนา้หรือตัวแทน 
ผู้รับเหมาผู้ประกอบการผู้ขาย
สินค้าผู้ให้บริการ บุคคลหรือ
องค์กรใดที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับ อบต.แม่เจดยี ์

         

 

 

 



 
ความเสี่ยงทุจริต เหตุการณ์ความเสีย่งที่เกดิขึ้น การวิเคราะห์ความเส่ียง 

(ก่อนมีการควบคุม) 
 

มาตรการควบคุมที่มี
อยู่ (Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่
เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

2.การทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation) 
2.1 การแสวงหา
ผลประโยชน์จากการรู้
ข้อมูลภายใน 
(Information) 

การน าข้อที่เป็นความลับของ 
อบต.แม่เจดีย์ ไปใช้เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือน าข้อมูลดังกล่าวไป
เผยแพร่แก่ประชาชน/ผู้ขาย
สินค้า/ผู้ให้บริการหรือ
บุคคลภายนอก (ยกเว้น แต่วา่
เป็นข้อมูลที่สื่อสาร กันใหก้าร
เนินงาน ตามปกติหรือเป็น
ข้อมูล ที่ใช้เผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน) 

         

2.2 การใช้ทรัพย์สิน
ขององค์กรเพือ่
ประโยชนส์่วนตัว 
(Using property for 
private advantage) 

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจา้ง 
น าเอาทรัพย์สินของ อบต.แม่
เจดีย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ชอง
ตนเองหรือพวกพอ้ง 

         

 

 

 



ความเสี่ยงทุจริต เหตุการณ์ความเสีย่งที่เกดิขึ้น การวิเคราะห์ความเส่ียง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 

มาตรการควบคุมที่มี
อยู่ (Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่
เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

3. การทุจริตในการรายงาน (Fraudulent Statements) 
3.1 การปรบัปรุง 
แก้ไขหรือบิดเบือน 
รายงานทางการเงิน 

รายงานทางการเงินท่ีไม่
โปร่งใส เช่น การบันทึก
สินทรัพย์หรือ รายรับมาก
เกินไปหรือน้อยเกินไป 
(Overstate or 
Understate) บันทึกบัญชี
ต่างงวด บันทึกรายรับ 
ปลอม ปกปิดหนีส้ิน/ 
รายจ่าย เปิดเผยในหมาย
เหตุไม่ครบถ้วน ประเมิน
สินทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็น 
ต้น 

         

เจตนาเปดิเผยข้อมูล
สารสนเทศ ทางการเงินท่ี
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง 
ขาดความครบถ้วน 
เพียงพอ และทันเวลา 

         

 

 



ความเสี่ยงทุจริต เหตุการณ์ความเสีย่ง ที่
เกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเส่ียง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 

มาตรการควบคุมที่มี
อยู่ (Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่
เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

3. การทุจริตในการรายงาน (Fraudulent Statements) 
3.2 การรายงาน 
ทางการบริหารทีไ่ม่ 
โปร่งใส 

การตบแต่งข้อมลูผลการ 
ด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

         

เจตนาเปดิเผยข้อมูล
สารสนเทศ ทางการ
บริหารทีไ่ม่ตรงต่อความ 
เป็นจริง ขาดความ
ครบถ้วน เพียงพอ และ
ทันเวลา 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเส่ียงการทุจริต (Fraud Risk) 
ล าดับ มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 

Control) 
ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

(หลังการควบคุม) 
การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการ

รู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อประโยชน ์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ บรหิารที่
ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP) 
FP1 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการ

บริหารงาน และปฏิบัติตามภารกิจ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดถือหลัก
คุณธรรมโปร่งใส 

       

FP2 จรรยาบรรณของ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 

       

FP3 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
การแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการต่อตา้น การทุจริต
คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบและ 
แนวปฏบิัติตามนโยบายการกากับ
ดูแล กิจการที่ดี 

       

FP4 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์

       

FP5 นโยบายการบริหารความเส่ียงด้าน 
ปฏิบัติการ 

       

FP6 นโยบายการควบคุมภายใน        

FP 7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความ
มั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศบุคคล 

 
 
 

      



 
ล าดับ มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 

Control) 
ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

(หลังการควบคุม) 
การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการ

รู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อประโยชน ์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ บรหิารที่
ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP) 
FP8 นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดชัน้

ความลับ 
       

FP9 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้อมูล ส่วนบุคคล 

       

FP10 นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บรกิาร 
จากผู้ให้บรกิารภายนอก 

       

FP11 นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บรกิาร 
จากผู้ให้บรกิารภายนอกด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

       

FP12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: กระบวนการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง (อ้างอิงตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการ จัดซ้ือจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.
2560) 

       

FP13 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: กระบวนการ 
บริหารสัญญา (อ้างองิตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการ จัดซ้ือจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.
2560) 

       

 

 



 
ล าดับ มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 

Control) 
ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

(หลังการควบคุม) 
การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการ

รู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อประโยชน ์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ บรหิารที่
ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP) 
FP14 แนวปฏิบัตกิารแจ้งการกระท าผิดและ 

ให้ความคุ้มครองผู้รอ้งเรียน 
       

FP15 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ 
ประกาศใช้โดยหน่วยงานกับดูแล 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเส่ียงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 
ล าดับ มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 

Control) 
ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

(หลังการควบคุม) 
การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการ

รู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อประโยชน ์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ บรหิารที่
ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP) 
FD1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดการ

ทรัพย์สิน - การตรวจนับทรัพย์สิน 
(อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) - การปฏิบัติ
เมื่อทรัพย์สนิสูญหายหรือกรณีลัก
ทรัพย์ 

       

FD2 แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้าน 
ปฏิบัติการ - การติดตามการการ
รายงานเหตุการณ์หรือ ความเสียหาย
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

       

FD3 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน - การ
ประเมินการควบคุมภายในด้วย

ตนเอง (Control Self 

Assessment: CSA) 

       

FD4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การวางแผน
และการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

       

FD5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจ่ายเงนิ – 
การ รับเงนิ 

       

FD6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดทางบ 
การเงิน 

       



ตารางที่1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเส่ียงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 
ล าดับ มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 

Control) 
ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

(หลังการควบคุม) 
การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการ

รู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อประโยชน ์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ บรหิารที่
ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP) 
FR1 ช่องทางการแจง้เบาะแสการ

ทุจริต - สายด่วนสาหรับแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนการ 
ทุจริต : 053 – 789628 
ระบบรับเรื่องข้อร้องเรียน 
(www.maejd.to.th)  
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน 
Online 

       

FR2 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการ
ปฏิบัติการรายงาน รายการ
ความความขัดแยง้ทาง 

       

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก ก : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 

 

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้สาหรับพิจารณาระดับของโอกาสหรือ 

ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัย 

ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด 

(Likelihood Assessment Criteria) 

 

เกณฑ ์ เกิดขึ้นน้อยมาก 
(1) 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

เกิดขึ้นปานกลาง 
(3) 

เกิดขึ้นสูง 
(4) 

เกิดขึ้นสูงมาก 
(5) โอกาสที่จะเกิด 

L1 : ปริมาณของ 

โอกาสที่จะเกิด 

(ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 10% อยู่ระหว่าง 10% 

- 25% 
อยู่ระหว่าง 26% 

- 50% 
อยู่ระหว่าง 51% 

- 75% 
มากกวา่  

75% 

L2 : โอกาสเกิด 
เหตุการณ์กระทา 
ผิด 

เกิดขึ้นยากมากแม้
ไม่มีมาตรการ 
ควบคุม 

เกิดขึ้นยาก 
เนื่องจากมีมาตรการ 
ควบคุมที่รัดกุม 
เพียงพอ 

มีโอกาสเกิด 
เนื่องจากมาตรการ 
ควบคุมที่มีอยู่ขาด 
การนาไปปฏบิัต ิ
อย่างสม่ าเสมอและ 
ต่อเนื่อง 

มีโอกาสเกิดมาก 
เนื่องจากมาตรการที่ 
มีอยู่มีข้อบกพร่อง 
จุดอ่อนที่เป็นช่อง 
โหว่ให้เกิดความ 
เส่ียง 

เกิดขึ้นง่ายมาก 
เนื่องจากไม่มี 
มาตรการควบคุม 

L3 : สถานะของ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
จริง 

สาเหตุที่แท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู ่
ระหว่างจัดท า 
มาตรการเชิงป้องกัน 
เพื่อลดความเส่ียงที่ 
เกิดช้า 

สาเหตุที่แท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู ่
ระหว่างจัดท า 
มาตรการเชิงป้องกัน 

เหตุการณ์ที่เกิด 
สามารถจัดการแก้ไข 
ได้แล้ว /เฝ้าติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 

เหตุการณ์ที่เกิด อยู ่
ระหว่างการ จัดการ 
แก้ไข 

ได้ถูกรายงาน และ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบจาก 
หน่วยงานทีก่ ากบั 
ดูแลทั้งภายในหรือ 
ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Likelihood Assessment Criteria) 

 

เกณฑ์ เกิดขึ้นน้อยมาก 
(1) 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

เกิดขึ้นปานกลาง 
(3) 

เกิดขึ้นสูง 
(4) 

เกิดขึ้นสูงมาก 
(5) โอกาสที่จะเกิด 

L1 : ปริมาณของ 

โอกาสที่จะเกิด 

(ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 10% อยู่ระหว่าง 10% 

- 25% 
อยู่ระหว่าง 26% 

- 50% 
อยู่ระหว่าง 51% 

- 75% 
มากกวา่  

75% 

L2 : โอกาสเกิด 
เหตุการณ์กระทา 
ผิด 

เกิดขึ้นยากมากแม้
ไม่มีมาตรการ 
ควบคุม 

เกิดขึ้นยาก 
เนื่องจากมีมาตรการ 
ควบคุมที่รัดกุม 
เพียงพอ 

มีโอกาสเกิด 
เนื่องจากมาตรการ 
ควบคุมที่มีอยู่ขาด 
การนาไปปฏบิัต ิ
อย่างสม่ าเสมอและ 
ต่อเนื่อง 

มีโอกาสเกิดมาก 
เนื่องจากมาตรการที่ 
มีอยู่มีข้อบกพร่อง 
จุดอ่อนที่เป็นช่อง 
โหว่ให้เกิดความ 
เส่ียง 

เกิดขึ้นง่ายมาก 
เนื่องจากไม่มี 
มาตรการควบคุม 

L3 : สถานะของ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
จริง 

สาเหตุที่แท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู ่
ระหว่างจัดท า 
มาตรการเชิงป้องกัน 
เพื่อลดความเส่ียงที่ 
เกิดช้า 

สาเหตุที่แท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู ่
ระหว่างจัดท า 
มาตรการเชิงป้องกัน 

เหตุการณ์ที่เกิด 
สามารถจัดการแก้ไข 
ได้แล้ว /เฝ้าติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 

เหตุการณ์ที่เกิด อยู ่
ระหว่างการ จัดการ 
แก้ไข 

ได้ถูกรายงาน และ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบจาก 
หน่วยงานทีก่ ากบั 
ดูแลทั้งภายในหรือ 
ภายนอก 

 

 

 


