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1. บทนำ 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก    

ให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ หรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้น

องค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ภาครัฐหรือรูปแบบการ

กระทำทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วและซับซ้อน มากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ประจำ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-

Assessments: FRAs) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์     

โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแนวทางอื ่น  ๆ ที่ภาครัฐกำหนด เพ่ือให้มั่นใจ                 

ได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ มีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเชิงป้องกัน การค้นหาหรือ 

ตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ซึ ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่ อเสียง และความเชื ่อมั ่นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของ      

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  
 

2. วัตถุประสงค์                  

2.1 เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์      

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ และเป็นไปตามแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) หรือแนวทางอ่ืน ๆ ที่ภาครัฐกำหนด 

 2.2 เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ส่งต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์

และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ ขององค์กร 

และความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี ่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผล           

และการรายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกีย่วข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เกิดความตระหนัก            

และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นใน ทุกรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 



 

 

3. คำจำกัดความ  

การทุจริต หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่ง 

หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้การขอ 

หรือการเรียกร้อง ทั้งท่ีเป็น ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์

อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์ (ส่วนบุคคล/ส่วนรวม) อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้สัญญาว่าจะให้ 

มอบให้การยอมรับ การให้หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ     

จูงใจ ให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  

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 หรือสิ่งอ่ืน

ใดในลักษณะเดียวกัน  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสถานการณ์ที่ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร 

ท้องถิ ่น หรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง มีบาทบาทหน้าที่หรือความสัมพันธ์อื ่นที ่มีวัตถุประสงค์หรือ

ผลประโยชน์ ขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ทำให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

และผู้บริหาร ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลางความขัดแย้งอาจ

เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตน ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จึงทำให้

ผู้บริหารและคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง นั้น ต้องอยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องเลือกอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ และอาจนำไปสู่การ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง พฤติกรรมมิชอบที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการครอบครอง

หรือ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 

สูญเสีย ทรัพย์สิน โอกาส หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น (เช่น คนใน

ครอบครัว ญาติพวกพ้อง เป็นต้น)  

การทุจริตในการรายงาน หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน 

เช่น การบันทึกการเงิน งบการเงิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น 

รายงานการบริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อปิดบังการยักยอกทรัพย์สิน บิดเบือนหรือปิดบัง

ข้อมูล หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อหาประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้รายงานนั้นขาด

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 



 

4. ขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีพ.ศ. 2566 

จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่      6)  คุณภาพการดำเนินงาน  

2) การใช้งบประมาณ      7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

3) การใช้อำนาจ      8)  การปรับปรุงระบบการทำงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ     9)  การเปิดเผยข้อมูล  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต             10)  การป้องกันการทุจริต 
 

 ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1            

การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566) รอบระยะ 

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

ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน

ดำเนินประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เพื่อสำรวจกิจกรรม/ขั้นตอน 

การปฏิบัติงานที่มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม/ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การ

บริหารงานและปฏิบัติงาน (ตามบทบาทและหน้าที่) งานบัญชีและการเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารพัสดุ เป็นต้น และภายหลังจากการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

แล้ว กรณีผลที่ได้จากการประเมินฯ พบว่ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตที่มคี่า

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้หน่วยงานจะต้องดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการ 

ควบคุมเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้รวมถึงมีการ

ติดตามประเมินผลและการรายงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยง การ

ทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

ขั้นตอนที่1 : การกำหนดเกณฑ์การวัดความเสี ่ยงในด้านผลกระทบ ( Impact) และโอกาสที่จะเกิด 

(Likelihood) เพื่อใช้ในการประเมินค่าความเสี่ยง (ภาคผนวก ก) และกำหนดระดับความเสี่ยงการทุจริตที่องค์กร

ยอมรับได ้(Risk Appetite) เพ่ือใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ภาคผนวก ข)  

ขั้นตอนที2่  : การระบุความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดการทุจริต และการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพ่ือให้ทราบค่าความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม (Inherent 

Risk) ขั้นตอนที่3: การระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) และการพิจารณาความเพียงพอ ของ

การควบคุมที่กำหนดไว้การวิเคราะห์ความรุนแรง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจาก โอกาส

และผลกระทบเพื่อให้ทราบค่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากมีการควบคุม (Residual Risk) ขั้นตอนที่4: การพัฒนา

หรือปรับปรุงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ขั้นตอนที่5: การติดตามประเมินผลมาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการ

ควบคุมที่ได้จัดทาเพิ่มเติม โดย จัดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

ขั้นตอนที่3 : การระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) และการพิจารณาความเพียงพอ 

ของการควบคุมที่กำหนดไว้การวิเคราะห์ความรุนแรง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจาก

โอกาสและผลกระทบเพื่อให้ทราบค่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากมีการควบคุม (Residual Risk)  

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนที่4 : การพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม หรือจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการ 

ทุจริตเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

ขั้นตอนที่ 5: การติดตามประเมินผลมาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการควบคุมที่ได้จัดทำ

เพิ่มเติม โดยจัดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามรอบระยะเวลาที่      

กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             แบบการประเมินความเสีย่งการทุจรติ  (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
ของกำนัลที่เกินความเหมาะสม 
เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการ
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

         

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 เหตุการณ์ความเสีย่ง ที่
เกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(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) 

การนำข้อที่เป็นความลับของ 
อบต.แม่เจดีย์ ไปใช้เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือนำข้อมูลดังกล่าวไป
เผยแพร่แก่ประชาชน/ผู้ขาย
สินค้า/ผู้ให้บริการหรือ
บุคคลภายนอก (ยกเว้น แต่วา่
เป็นข้อมูลที่สื่อสาร กันใหก้าร
เนินงาน ตามปกติหรือเป็น
ข้อมูล ที่ใช้เผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน) 

         

2.2 การใช้ทรัพย์สินของ
องค์กรเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว (Using property 
for private advantage) 

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจา้ง 
นำเอาทรัพย์สินของ อบต.แม่
เจดีย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ชอง
ตนเองหรือพวกพอ้ง 

         

 

 

 

 

 



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) 
3.1 การปรับปรุง แก้ไข
หรือบิดเบือน รายงานทาง
การเงิน 

รายงานทางการเงินที่ไม่
โปร่งใส เช่น การบันทึก
สินทรัพย์หรือ รายรับมาก
เกินไปหรือน้อยเกินไป 
(Overstate or Understate) 
บันทึกบัญชีต่างงวด บันทกึ
รายรับ ปลอม ปกปิดหนี้สิน/ 
รายจ่าย เปิดเผยในหมายเหตุ
ไม่ครบถ้วน ประเมินสินทรัพย์
ไม่ถูกต้อง เป็น ต้น 

         

เจตนาเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ ทางการเงินที่ไม่
ตรงต่อความเป็น จริง ขาด
ความครบถ้วน เพยีงพอ และ
ทันเวลา 

         

 

 

 

 

 

 



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 ทางการ
บริหารที่ไม่ โปร่งใส 

การตบแต่งข้อมูลผลการ 
ดำเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

         

เจตนาเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ ทางการบริหารที่
ไม่ตรงต่อความ เป็นจริง ขาด
ความครบถ้วน เพยีงพอ และ
ทันเวลา 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่(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 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ

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 

 
 
 

      



 
 
 

ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่(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) 

       

 

 

 



 
 

ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่(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 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 
 

 
ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่(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 - การตรวจนับทรัพย์สนิ 
(อ้างอิงตามระเบียบ กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการ จัดซ้ือจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560) - การ
ปฏิบัติเมื่อทรัพย์สินสญูหายหรือกรณี
ลัก ทรัพย ์

       

FD2 แนวปฏิบัตกิารบริหารความเสี่ยงด้าน 
ปฏิบัติการ - การติดตามการการ
รายงานเหตกุารณ์หรือ ความเสียหายที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน 

       

FD3 แนวปฏิบัตกิารควบคุมภายใน - การ
ประเมนิการควบคุมภายในดว้ยตนเอง 
(Control Self Assessment: CSA) 

       

FD4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การวางแผน
และการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

       

FD5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจ่ายเงนิ – 
การ รับเงนิ 

       

FD6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดทางบ 
การเงิน 

       

 
 



ตารางที ่1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 
 

 
ลำดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่(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 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต - 

สายด่วนสาหรับแจ้งเบาะแสหรอื
ร้องเรยีนการ ทุจริต : 053 – 789628 
ระบบรับเรือ่งขอ้รอ้งเรียน (Internet : 
www.maejd.to.th) - ระบบรับเรื่อง
ร้องเรยีน Online 

       

FR2 แนวปฏิบัติและขัน้ตอนการปฏิบัติการ
รายงาน รายการความความขัดแย้ง
ทาง 

       

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก ก : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้สาหรับพิจารณาระดับของโอกาสหรือ 

ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัย 

ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินความเสีย่งด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 
 

เกณฑ์ เกิดขึ้นน้อยมาก 
(1) 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

เกิดขึ้นปานกลาง 
(3) 

เกิดขึ้นสูง 
(4) 

เกิดขึ้นสูงมาก 
(5) โอกาสที่จะเกิด 

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 
เหตุการณท่ี์เกิดขึ้น จริง 

สาเหตุทีแ่ท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู่ 
ระหว่างจัดทำ 
มาตรการเชิงป้องกัน 
เพื่อลดความเสีย่งที่ 
เกิดช้า 

สาเหตุทีแ่ท้จริงของ 
เหตุการณ์อยู่ ระหว่าง
จัดทำ มาตรการเชิง
ป้องกัน 

เหตุการณ์ทีเ่กดิ 
สามารถจัดการแก้ไข 
ได้แล้ว /เฝ้าติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 

เหตุการณ์ทีเ่กดิ อยู่ 
ระหว่างการ จัดการ 
แก้ไข 

ได้ถูกรายงาน และ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบจาก 
หน่วยงานทีก่ ากับ 
ดูแลทั้งภายในหรือ 
ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ เป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้สาหรับพิจารณา ระดับความเสียหาย 

หรือความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้นจริง โดยการประเมินผลกระทบ ของความเสี่ยง สามารถ 

ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหาย (ด้านการเงิน) เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดว่า ระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ องค์กร

ในภาพรวมอยู่ในระดับใด กรณีที่การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงไม่สา1มารถ ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหาย ได้ผู้

ประเมินสามารถพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น 

ตารางที่ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


