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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดยี ์

อำเภอเวียงป่าเปา้ จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 
 



 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments Report) 

ความเสี่ยง
การทุจริต 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 
 

มาตรการควบคุม
ที่มี อยู่ (Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตาราง

ที ่1) 

การ
ประเมิน
ผลการ 
ควบคุม  
(เพียงพ
อ/ไม่

เพียงพอ
)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

1. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption)  
1.1 ผลประโยชน์  
ทับซ้อน 
(Conflict of 
Interest)  

ก า ร ถื อ ค ร อ ง
ห ลั กท รั พ ย์  ใน
กิจการใดกิจการ
หนึ่ ง ตั้ งแต่ร้อย
ละ 5 ขึ้นไป ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ที่ ปฏิ บั ติ งาน ใน 
อบต.แม่เจดีย์ 

1 
(L1) 

1 
(I3) 

1 
(ต่ำ) 

มาตรการป้องกัน 
FP 1 – 6, FP 

10 - 14 
มาตรการค้นหา/ 

ตรวจจับ 
FD 2 – 4 

มาตรการตอบสนอง 
FR 1 – 6 

 
เพียงพอ 

1 
(L1) 

1 
(I3) 

1 
(ต่ำ) 

จากการประเมินค่าความ
เสี่ยง (หลังการควบคุม) ซึ่ง
อยู่ใน ระดับความเส่ียงที่
องคก์ร สามารถยอมรับได้
หรือยอมรับ ความเส่ียง 
(Accept / Take) ภายใต้
การควบคุมที่มี อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงใน 
ระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัดวาง 
ระบบการควบคุมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องและ
ครอบคลุมถึง สาเหตุของ
ความเสี่ยง รวมถึง จัดให้มี
การเตรียมความพร้อม ใน
การรับมือต่อผลกระทบท่ี 
อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ
และ เหมาะสม  



ความเสี่ยง
การทุจริต 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 
 

มาตรการ
ควบคุมท่ีมี 

อยู่ 
(Existing 
Control) 
(ดูเพิ่มเติม 
ตารางท่ี 1) 

การ
ประเมินผล
การ ควบคุม  
(เพียงพอ/ไม่

เพียงพอ)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

1. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) 
1.2 การรับ/ให้ 
สินบน 
(Bribery)  
 

การรับหรือให้
ของขวัญ หรือ
ของกำนัลที่
เกิน ความ
เหมาะสม เพ่ือ
เป็น การจูงใจ
ให้มีการกระท่า 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

1 
(L2) 

3 
(I1) 

1 
(ต่ำ) 

  
เพียงพอ 

1 
(L2) 

1 
(I1) 

1 
(ต่ำ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเสี่ยง
การทุจริต 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 
 

มาตรการ
ควบคุมท่ีมี 

อยู่ 
(Existing 
Control) 
(ดูเพิ่มเติม 
ตารางท่ี 1) 

การ
ประเมินผล
การ ควบคุม  
(เพียงพอ/ไม่

เพียงพอ)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

1. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) (ต่อ) 
1.3 การข่มขู่/
เรียกรับ
ผลประโยชน์ 
(Economic 
Exprotion)  

การเรียกหรือรับ 
ผลประโยชน์ใด ๆ 
ไม่ว่าจะ เป็นเงิน
สดหรือวัตถุสิ่งของ 
ท่ีมีมูลค่าจากลูกค้า 
นายหน้า หรือ
ตัวแทน ผู้รับเหมา 
ผู้ประกอบการ 
ผู้ขายสินค้า         
ผู้ให้บริการ บุคคล
หรือองค์กรใดท่ีมี 
ธุรกิจเกี่ยวเน่ือง 
กับ อบต. แม่เจดีย์  

3 
(L2) 

3 
(I3) 

9 
(ปาน 
กลาง) 

   
เพียงพอ 

1 
(L2) 

1 
(I3) 

1 
(ต่ำ) 

 

 
 
 
 
  
 
 



 
 

ความเสี่ยง
การทุจริต 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 
 

มาตรการ
ควบคุมท่ีมี อยู่ 

(Existing 
Control) 
(ดูเพิ่มเติม 
ตารางท่ี 1) 

การ
ประเมินผ

ลการ 
ควบคุม  

(เพียงพอ/
ไม่

เพียงพอ)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

2. การทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)  
2.1 การแสวงหา 
ผลประโยชน์จาก 
การรู้ข้อมลู
ภายใน (Inside 
information)  
 

การน่าข้อมูลที่
เป็น ความลับ
ของ อบต. แม่
เจดียไ์ปใช้เพื่อ 
แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ 
ตนเองหรือหรือ
น่าข้อมูล 
ดังกล่าวไป
เผยแพร่แก่ 
ประชาชน /ผู้ขาย 
สินค้า/ ผู้
ให้บริการ 

3 
(L2) 

3 
(I4) 

9 
(ปาน 
กลาง) 

มาตรการป้องกัน 
FP 1 – 12 , FP 

14 
มาตรการค้นหา/ 

ตรวจจับ 
FD 2 – 4 
มาตรการ
ตอบสนอง 
FR 1 – 6 

 
เพียงพอ 

1 
(L2) 

1 
(I4) 

3 
(ต่ำ) 

จากการประเมินค่าความ
เสี่ยง (หลังการควบคุม) ซึ่ง
อยู่ใน ระดับความเส่ียงที่
องคก์ร สามารถยอมรับได้
หรือยอมรับ ความเส่ียง 
(Accept / Take) ภายใต้
การควบคุมที่มี อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงใน 
ระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัดวาง 
ระบบการควบคุมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

 
 
 



 
 
 
 
 

ความเสี่ยง
การทุจริต 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 
 

มาตรการ
ควบคุมท่ีมี 

อยู่ 
(Existing 
Control) 
(ดูเพิ่มเติม 
ตารางท่ี 1) 

การ
ประเมินผล
การ ควบคุม  
(เพียงพอ/ไม่

เพียงพอ)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

2. การทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)  
2.2 การใช้
ทรัพย์สิน ของ
องค์กรเพื่อ 
ประโยชนส์่วนตัว 
(Using 
property for 
private 
advantage)  
 

ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
น่าเอาทรัพย์สิน 
ของ อบต.แม่
เจดีย์ ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ของ
ตนเอง หรือพวก
พ้อง  
 

3 
(L2) 

3 
(I2) 

6 
(ปาน 
กลาง) 

มาตรการ
ป้องกัน 

FP 1 – 6 , 
FP 14 

มาตรการ
ค้นหา/ 
ตรวจจับ 
FD 1 – 5 
มาตรการ
ตอบสนอง 
FR 1 – 2 , 
FR 5 – 6 

 
เพียงพอ 

1 
(L2) 

1 
(I2) 

2 
(ต่ำ) 

จากการประเมินค่าความ
เสี่ยง (หลังการควบคุม) ซึ่ง
อยู่ใน ระดับความเส่ียงที่
องคก์ร สามารถยอมรับได้
หรือยอมรับ ความเส่ียง 
(Accept / Take) ภายใต้
การควบคุมที่มี อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงใน 
ระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัดวาง 
ระบบการควบคุมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

       



ความเสี่ยง
การทุจริต 

 
เหตุการณ์

ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 
 

มาตรการ
ควบคุมท่ีมี 

อยู่ 
(Existing 
Control) 
(ดูเพิ่มเติม 
ตารางท่ี 1) 

การ
ประเมินผล
การ ควบคุม  
(เพียงพอ/ไม่

เพียงพอ)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

3. การทุจริตในการรายงาน (Fraudulent Statements)  
3.1 การปรับปรุง 
แก้ไขหรือบิดเบือน 
รายงานทางการเงิน  

รายงานทางการเงินที่
ไม่ โปร่งใส เช่น การ
บันทึก สินทรัพย์หรือ
รายรับมาก เกินไป
หรือน้อยเกินไป 
(Overstate or 
Understate) บันทึก
บัญชี ต่างงวด บันทึก
รายรับปลอม ปกปิด
หน้ีสิน/ รายจ่าย 
เปิดเผยในหมายเหตุ
ไม่ ครบถ้วน ประเมิน
สินทรัพย์ ไม่ถูกต้อง 
เป็นต้น  

1 
(L2) 

1 
(I3) 

3 
(ต่ำ) 

มาตรการ
ป้องกัน  
FP 1 – 6 , 
FP 14 - 15  
มาตรการ
ค้นหา/ 
ตรวจจับ  
FD 2 – 6  
มาตรการ
ตอบสนอง  
FR 1 – 2 , 
FR 5 – 6  

 
เพียงพอ 

1 
(L2) 

1 
(I3) 

2 
(ต่ำ) 

จากการประเมินค่าความ
เสี่ยง (หลังการควบคุม) ซึ่ง
อยู่ใน ระดับความเส่ียงที่
องคก์ร สามารถยอมรับได้
หรือยอมรับ ความเส่ียง 
(Accept / Take) ภายใต้
การควบคุมที่มี อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงใน 
ระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัดวาง 
ระบบการควบคุมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
  

 

 

 



 
ความเสี่ยง
การทุจริต 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

 
 

มาตรการ
ควบคุมท่ีมี 

อยู่ 
(Existing 
Control) 
(ดูเพิ่มเติม 
ตารางท่ี 1) 

การ
ประเมินผล
การ ควบคุม  
(เพียงพอ/ไม่

เพียงพอ)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

3. การทุจริตในการรายงาน (Fraudulent Statements) (ต่อ) 
3.2 การรายงาน 
ทางการบริหารที่
ไม่ โปร่งใส  
 

การตบแต่งข้อมูลผล
การ ด่าเนินงานหรือ
ผลการ ปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตาม ผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ  

1 
(L2) 

1 
(I3) 

2 
ตำ่ 

มาตรการ
ป้องกัน  
FP 1 – 6 , 
FP 12 - 14  
มาตรการ
ค้นหา/ 
ตรวจจับ  
FD 2 – 4  
มาตรการ
ตอบสนอง  
FR 1 – 2 , 
FR 5 – 6  

 
เพียงพอ 

1 
(L2) 

1 
(I3) 

1 
ต่ำ 

จากการประเมินค่าความ
เสี่ยง (หลังการควบคุม) ซึ่ง
อยู่ใน ระดับความเส่ียงที่
องคก์ร สามารถยอมรับได้
หรือยอมรับ ความเส่ียง 
(Accept / Take) ภายใต้
การควบคุมที่มี อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงใน 
ระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัดวาง 
ระบบการควบคุมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

 
 

 



 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) 
 

 
 

ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่ 
(Existing Control) 

ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้
สินบน 

การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จาก

การรู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อ

ประโยชน์ สว่นตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ 
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP) 
FP1 ประกาศเจตจ่านงสุจริตในการ 

บริหารงานและปฏิบัติตามภารกิจ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือหลัก 
คุณธรรมโปร่งใส 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

FP2 จรรยาบรรณของ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 

       

FP3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ
และแนวปฏิบัติ ตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FP4 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

   

FP5 นโยบายการบริหารความเส่ียงด้าน ปฏบิัติการ  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 



 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 
 

 
 

ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่ 
(Existing Control) 

ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้
สินบน 

การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จาก

การรู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อ

ประโยชน์ สว่นตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ 
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP) 
FP6 นโยบายการควบคุมภายใน  

✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FP7 นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความ 
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 

    
✓ 

   

FP8 นโยบายและแนวปฏิบตัิการจดัชั้น 
ความลับ 

    
✓ 

   

FP9 นโยบายและแนวปฏิบตัิการ คุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

    
✓ 

   

FP10  นโยบายและแนวปฏิบตัิการใช้ บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก 

 

✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

   

FP11 นโยบายและแนวปฏิบตัิการใช้ บรกิาร
จากผู้ให้บริการภายนอก ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

FP12 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน: กระบวนการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง (อ้างอิงตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560) 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
 

 
 

  
 ✓ 



 
FP13 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน: กระบวนการ 

บริหารสัญญา (อ้างอิงตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560) 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 

    
 ✓ 

FP14 แนวปฏิบัติการแจ้งการกระทำผิด และ
ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรยีน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FP15 แนวปฏิบัติการแจ้งการกระท่าผิด และ
ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรยีน 

      
✓ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 
 

 
 

ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
 (Existing Control) 

ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้
สินบน 

การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จาก

การรู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อ

ประโยชน์ สว่นตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ 
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Dectection) 
FD1  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดการ ทรพัย์สิน 

- การตรวจนับทรัพย์สิน (อา้งอิงตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซ้ือจัดจา้งและ
การบริหารพัสด ุภาครัฐ พ.ศ.2560) - การ
ปฏิบัติเมื่อทรัพย์สินสูญหาย หรือกรณีลัก
ทรัพย ์

     
✓ 

  

FD2 แนวปฏบิัติการบริหารความเส่ียงด้าน 
ปฏิบัติการ - การติดตามการการรายงาน 
เหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิด จากการ
ปฏิบัติงาน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FD3 แนวปฏบิัติการควบคุมภายใน - การประเมิน
การควบคุมภายในด้วย ตนเอง (Control Self 
Assessment: CSA) 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FD4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การวางแผน และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FD5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การ จา่ยเงิน – การรับ
เงิน 

     
✓ 

 
✓ 

  
  

FD6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัด ทางบการเงิน       
✓ 

  
  

 
 

 



ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 
 

 
 

ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
 (Existing Control) 

ทุจริตคอร์รัปชั่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรับปรุงการควบคุม 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

การรับ/ให้
สินบน 

การข่มขู่/เรียก
รับ ผลประโยชน ์

การแสวงหา 
ผลประโยชน์จาก

การรู้ ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรเพื่อ

ประโยชน์ สว่นตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ 
บิดเบือนรายงาน ทาง

การเงิน 

การรายงานทางการ 
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Resud Respone) 
FR1 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต - สายด่วน

สาหรับแจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียนการทจุริต : 
053 786368 - ระบบรับเรื่องข้อร้องเรียน 
(Internet : www.maeprik.go.th) - ระบบ
รับเรื่องร้องเรียน Online 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FR2 ช่องทางการายงานการทุจริต (การ รายงาน
เหตุการณ์หรือความเสียหาย ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน) - ระบบ Operational Risk 
System 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FR3 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการ ปฏิบัติการ
รายงานรายการความ ความขัดแย้งทาง 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

   

FR4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: จัดการข้อ ร้องเรียน
ของผู้รับบริการ/ ประชาชน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

   

FR5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การ ด่าเนินการ
สอบสวนทางวินยัและ การลงโทษพนักงานที่
กระทา ความผิด 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

FR6 คู่มือพนักงาน : วินัยและโทษทาง วินยั  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
 ✓ 

 

 



ภาคผนวก ก : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 
 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด เป็นเกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือใช้สาหรับพิจารณาระดับของ

โอกาสหรือ ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้  
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 
 

เกณฑ์ เกิดขึ้นน้อยมาก 
(1) 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

เกิดขึ้นปานกลาง 
(3) 

เกิดขึ้นสูง 
(4) 

เกิดขึ้นสูงมาก 
(5) โอกาสท่ีจะเกิด 

L1 : ปริมาณของ โอกาส
ท่ีจะเกิด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 10 % อยูร่ะหว่าง  
10% - 25% 

อยูร่ะหว่าง  
26% - 50% 

อยูร่ะหว่าง 
 51% - 75% 

มากกว่า  
75% 

L2 : โอกาสเกิด 
เหตุการณ์กระทำผิด 

เกิดขึ้นยากมากแม้ไม่
มีมาตรการ ควบคุม 

เกิดขึ้นยาก เนือ่งจากมี
มาตรการ ควบคุมที่
รัดกมุ เพยีงพอ 

มีโอกาสเกิด 
เนื่องจากมาตรการ 
ควบคุมที่มอียูข่าด 
การนาไปปฏิบัติ 
อย่างสม่ าเสมอและ 
ต่อเนื่อง 

มีโอกาสเกิดมาก 
เนื่องจากมาตรการที่ มี
อยู่มขี้อบกพรอ่ง 
จุดออ่นที่เป็นชอ่งโหว่
ให้เกิดความ เสีย่ง 

เกิดขึ้นง่ายมาก 
เนื่องจากไมม่ี 
มาตรการควบคุม 

L3 : สถานะของ 
เหตุการณท่ี์เกิดขึ้นจริง 

สาเหตุทีแ่ท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู่ 
ระหว่างจัดทำ 
มาตรการเชิงป้องกัน 
เพื่อลดความเสีย่งที่ 
เกิดช้า 

สาเหตุทีแ่ท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู่ ระหว่าง
จัดทำ มาตรการเชิง
ป้องกัน 

เหตุการณ์ทีเ่กดิ 
สามารถจัดการแก้ไข 
ได้แล้ว /เฝ้าติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 

เหตุการณ์ทีเ่กดิอยู่ 
ระหว่างการจดัการ 
แก้ไข 

ได้ถูกรายงาน และ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบจาก 
หน่วยงานทีก่ ากับ 
ดูแลทั้งภายในหรือ 
ภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) 
 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ เป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพ่ือใช้สาหรับพิจารณา ระดับ
ความเสียหาย หรือความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้นจริง โดยการประเมินผลกระทบ 
ของความเสี่ยง สามารถ ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหาย (ด้านการเงิน) เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนดว่า 
ระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับใด กรณีที่การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
ไม่สา1มารถ ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหาย ได้ผู้ประเมินสามารถพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกระทบใน
ด้านอื่น ๆ เช่น 

ตารางท่ี 3 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) 
เกณฑ์ ไม่มีนัยสำคัญ 

(1) 
ต่ำ 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

มาก 
(5) ผลกระทบ 

I1ด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ 

การกระจายขา่วใน 
บริเวณท้องถิ่นระยะ 
แคบ (หลายจังหวัด) แต่ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ชื่อเสียงขององค์กร 

มีการกระจายขา่วใน 
บริเวณท้องถิ่นระยะ 
แคบ (หลายจังหวัด) 
เป็นเวลา 1 วัน ซ่ึงอาจ 
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ 
ชื่อเสียงขององค์กร 

มีการกระจายขา่วทัว่ 
ประเทศผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์วิทยุ 
โทรทัศน์หรือโซเชียล 
มีเดีย อยา่งรวดเร็ว
เป็น เวลา 1 วัน ซ่ึง
อาจ ส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อ ชื่อเสียงของ
องค์กร 

มีการกระจายขา่ว ทั่ว
ประเทศผ่านสื่อ 
ต่างๆ อยา่งรวดเร็ว 
เป็นเวลา 2 วัน 
ติดต่อกัน ซ่ึงอาจ 
ส่งผลกระทบเชิงลบ 
ต่อชื่อเสียงของ 
องค์กร 

มีการกระจายขา่วทัว่
ประเทศผ่านสื่อ ต่างๆ 
อย่างรวดเร็ว เป็นเวลา
มากกว่า 2 วันติดต่อกัน 
หรือ เผยแพร่ตามสื่อ 
ต่างประเทศ ซ่ึงอาจ ส่งผล
กระทบเชิงลบ ต่อชื่อเสียง
ของ องค์กร 

I2: ด้านการเงิน 
(ความเสียหายราย 
เหตุการณ์) 

ระดับผลกระทบทาง 
การเงินต่ำกว่า 100,000 
บาท 

ระดับผลกระทบทาง 
การเงินมากกว่า 
100,000 แต่ไม่เกิน 
150,000 บาท 

ระดับผลกระทบทาง 
การเงิน มากกว่า 
150,000 แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท 

ระดับผลกระทบทาง 
การเงิน มากกว่า 
200,000 แต่ไม่เกิน 
250,000 บาท 

ระดับผลกระทบทาง 
การเงิน มากกว่า 
250,000 บาท 

I3: ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และ 
ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง 

มีการละเมิด/ไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเล็กน้อย แต่ 
สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว 

การละเมิดกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ แต่ 
สามารถแก้ไขเอง
ภายใน องค์กร ได้โดย
ไม่ส่งผล กระทบถึง
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
ขององค์กร 

มีการละเมิดกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ
รุนแรง โดยกระทบถึง 
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
ของ องค์กร และ/
หรือ องค์กรมีโอกาส
ที่องค์กร จะถูก
เรียกร้อง ค่าเสียหาย 
/ เปรียบเทียบปรับ/ 
ฟ้องร้องด่าเนินคดี 

มีการฟ้องร้อง ด่าเนิน
คดีทาง กฎหมาย 
หรือ เรียกร้อง
ค่าเสียหาย / 
เปรียบเทียบปรับ 

มีการฟ้องร้อง ด่าเนินคดี
ทาง กฎหมาย หรือ 
เรียกร้องค่าเสียหาย / 
เปรียบเทียบปรับ และถูก
สั่งให้ระงับ การทา
ธุรกรรมใด ๆ 

I4: ด้านผู้รับบริการ การให้บริการแก่ 
ผู้รับบริการ สามารถ 
ดำเนินการได้ตามปกต ิ

เกิดข้อร้องเรียนจาก 
ผู้รับบริการ แต่แก้ไข 
และชี้แจงข้อบกพร่อง 
ได้รวดเร็ว 

เกิดข้อร้องเรียนจาก 
ผู้รับบริการ และไม่ 
สามารถหาหาขอ้สรุป 
จากขอ้บกพรอ่งได้
ตาม ระยะเวลาที่
กำหนด และเร่ิมส่ง
ผลกระทบต่อ 
ความสัมพันธก์ับ 
ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ ขาด 
ความเชื่อมั่นในการ 
ใช้บริการ หรือ 
สูญเสียผู้รับบริการ 
อย่างมีนัยสำคัญ 

ผู้รับบริการ ขาดความ 
เช่ือมั่น และ/หรือขอ 
ยกเลิกใช้บริการของ 
องค์กรซ่ึง ส่งผล ร้ายแรง
ต่อการระดับ ความพึง
พอใจการ ให้บริการใน
อนาคต 



 
             ภาคผนวก ข : แผนภาพความเสีย่งและระดบัความเสีย่งการทจุรติทีย่อมรบัได้ 

ตารางที่ 4 แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) 
ตารางประเมินความเส่ียงรวม 

(Risk matrix) 
ระดับโอกาสเกิด 

เกิดขึ้นน้อยมาก เกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นปาน
กลาง 

เกิดขึ้นสูง เกิดขึ้นสูงมาก 

1 2 3 4 5 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่ำ 2 2 4 6 8 10 

ไม่มีในสำคัญ 1 1 2 3 4 5 

 
 

      เส้นแบ่งขอบเขตความเสี่ยง (Risk Boundary) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ยอมรับได้ (Risk Appettie) 
 

ค่าระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความหมาย 

20-25 คะแนน  

สูงมาก 

(Extreme) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมี
แนวทางการควบคุม/ลด ความเสี่ยง (Treat/Reduce) และอาจ
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ เพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือจีดหา/จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ทันท่วงทีหรือภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากองค์กร
คาดการณ์ได้ว่าความเสี่ยงนี้อาจไม่สามารถจีดการได้เอง อาจ
ตั ดสิ น ใจ ในการถ่ าย โอน /แบ่ งปั น ความ เสี่ ย งบ างส่ วน 
(Trnsfer/share) ไปยังบุคคลหรือองค์กรอ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น 
การว่าจ้างผู้บริการภายนอกมาดำเนินการแทน การทำ
ประกันภัย เป็นต้น เพ่ือลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบความ
เสี่ยงลง 

10-19 คะแนน  

สูง 

(High) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมี
แนวทางการควบคุม/ลด ความเสี่ยง(Trnsfer/Reduce) อย่างเป็น
ระบบรวมถึงการพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการจัดการความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
องคก์รสารถยอมรับได ้

4-9 คะแนน  

ปานกลาง 

(Medium) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจมี
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ หรือเกิด
จุดอ่อน/ข้อบกพร่องบางส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ จึงต้องมี
การติดตามเฝ้าระวังและการายงานอย่างใกล้ชิด หรือต้องจัดทำ
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือลดความระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

1-3 คะแนน  

ต่ำ 

(Low) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้หรือยอมรับ
ความเสี่ยง (Accept/Take) ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งความเสี่ยงในระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัดวางระบบการควบคุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องและควบคุม
ถึงสาเหตุของความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

 
 




