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   1. บทน า  
ตามท่ีสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตใน  ทุกรูปแบบหรือหากมีการ
กระท าทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างอย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือรูปแบบการกระท าทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวมเร็วและซับซ้อน มากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงได้จัดทาการประเมินความเส่ียงการ
ทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางประเมินความเส่ียงทุจริตของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และแนวทางอื่นๆ ท่ีภาครัฐก าหนด เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีกลไกการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังในเชิงป้องกัน  การค้นหาหรือ
ตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ช่ือเสียง และความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพื่อให้การประเมินความเส่ียงการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และเป็นไปตามแนวทางประเมินความเส่ียงทุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) หรือแนวทางอื่น ๆ ท่ีภาครัฐ
ก าหนด 

2.2 เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตให้อยู่ ในระดับท่ียอมรับได้ และไม่ ส่งต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์
ขององค์กร และความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและการ
รายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

2.4 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เกิดความตระหนัก และให้
ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบ และหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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3. ค าจ ากัดความ  
การทุจริต หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าท่ี หรือการใช้อ านาจในต าแหน่ง

หน้าท่ีโดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การน าเสนอ หรือการให้คามั่นว่าจะให้ การขอ 
หรือการเรียกร้อง ท้ังท่ีเป็น ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอื่นใดท่ีดาเนินธุรกิจกับองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อัน
มิควรได้ท้ังต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์ (ส่วนบุคคล/ส่วนรวม) อื่นใด ท่ีเสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ 
มอบให้การยอมรับ การให ้หรือการร้องขอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ จูงใจ
ให้กระท าการหรือไม่กระท าการท่ีขัดต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

ทรัพย์สิน หมายถึง ส่ิงท่ีมีมูลค่าท่ีมีตัวตน ได้แก่ เงินสด เช็ค ตราสารหนี้ ตราสารทุน ยานพาหนะ 
สินค้า เครื่องจักร อาคาร ท่ีดิน เป็นต้น  

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงท่ีมีมูลค่าไม่มีตัวตน ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน ค่านิยม สัญญาเช่า หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสถานการณ์ท่ีผู้บริหารและคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง มีบาทบาทหน้าท่ีหรือความสัมพันธ์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์
ขัดแย้งกับบทบาทหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ท าให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้นั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงท าให ้ผู้บริหารและ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง นั้น  ต้องอยู่ในสภาวการณ์ท่ีต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และอาจนาไปสู่การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  

การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง พฤติกรรมมิชอบท่ีกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก สูญเสีย
ทรัพย์สิน โอกาส หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีเจตนาท่ีจะหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น (เช่น คนในครอบครัว 
ญาติ พวกพ้อง เป็นต้น)  

การทุจริตในการรายงาน หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน 
เช่น การบันทึกการเงิน งบการเงิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น และรายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เช่น 
รายงานการบริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อปิดบังการยักยอกทรัพย์สิน บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูล 
หรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเพื่อหาประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้รายงานนั้นขาดความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้  
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4. ขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาป ีพ.ศ. 

2565 จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  
1) การปฏิบัติหน้าท่ี    6) คุณภาพการด าเนินงาน  
2) การใช้งบประมาณ    7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
3) การใช้อ านาจ     8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ   9) การเปิดเผยข้อมูล  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   10) การป้องกันการทุจริต  
 
ดังนั้น รายงานฉบับนี้ จึงก าหนดให้ประเมินตัวช้ีวดัท่ี 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 

การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี 2565) รอบระยะ 6 
เดือนแรก (ต.ค. – มี.ค. ของปีงบประมาณ)  

 

ดังนั้น รายงานฉบับนี้ จึงก าหนดให้ประเมินตัวช้ีวดัท่ี 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าป ี2565)  
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5. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน 
ด าเนินประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เพื่อส ารวจกิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม/ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การ
บริหารงานและปฏิบัติงาน (ตามบทบาทและหน้าท่ี) งานบัญชีและการเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารพัสดุ เป็นต้น และภายหลังจากการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
แล้ว กรณีผลท่ีได้จากการประเมินฯ พบว่ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริตท่ีมี 
ค่าความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ หน่วยงานจะต้องดาเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบจากความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผลและการรายงานตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ การการประเมินความเส่ียง
การทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

 
ขั้นตอนที่ 1: การก าหนดเกณฑ์การวัดความเส่ียงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสท่ีจะเกิด 

(Likelihood) เพื่อใช้ในการประเมินค่าความเส่ียง (ภาคผนวก ก) และก าหนดระดับความเส่ียงการทุจริตท่ีองค์กร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้ในการจัดลาดับความส าคัญในการจัดการความเส่ียงการทุจริต (ภาคผนวก ข)  

ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเส่ียงการทุจริตหรือเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดการทุจริต และการประเมินความ
เส่ียงการทุจริต โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพื่อให้ทราบค่าความเส่ียงก่อนท่ีจะมีการควบคุม 
(Inherent Risk)  

ขั้นตอนที่ 3: การระบุการควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control) และการพิจารณาความเพียงพอ
ของการควบคุมท่ีก าหนดไว้ การวิเคราะห์ความรุนแรง และการประเมินความเส่ียงการทุจริต โดยพิจารณาจาก
โอกาสและผลกระทบเพื่อให้ทราบค่าความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลังจากมีการควบคุม (Residual Risk)  

ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม หรือจัดทาแผนบริหารความเส่ียงการ
ทุจริตเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงลงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  

ขั้นตอนที่ 5: การติดตามประเมินผลมาตรการควบคุมท่ีมีอยู่และมาตรการควบคุมท่ีได้จัดทาเพิ่มเติม โดย
จัดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
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6. แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments Report) 

ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู ่(Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางท่ี 1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรบัปรุงการควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

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

การถือครองหลักทรัพย์
ในกิจการใดกิจการหน่ึง
ต้ังแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไป
ของผู้บริหารท้องถ่ิน 
คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน 
อบต.แม่พริก  

         
 
 
 
 

รายการระหว่าง อบต.  
แม่พริก กับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ได้แก ่ 
- การให้การค้าประกันแก่
บุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกัน  
- การซื้อขายสินคา้หรือ
บริการระหว่าง อบต.   
แม่พริก.กับบคุคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
- การท าสัญญาเชา่ระยะ
ยาวระหว่าง อบต.แม่พริก 
กับบุคคล หรือกิจการที่
เก่ียวข้องกัน  
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ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู ่(Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางท่ี 1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรบัปรุงการควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

1. การทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption) (ต่อ) 
1.2 การรับ/ให้
สินบน (Bribery)  
 

การรับหรือให้ของขวัญหรือ
ของก านัลที่เกินความ
เหมาะสม เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้มีการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

         

การรับหรือจัดเลี้ยงรับรอง
ลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า 
ผู้ให้บริการที่เกินความ
เหมาะสมหรือในสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม เช่น ในสถาน
เริงรมย์ หรือสถานบริการ
ต่าง เป็นต้น  

         

1.3 การข่มขู่/เรียก
รับผลประโยชน์ 
(Economic 
Exprotion)  
 

การเรียกหรือรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงินสดหรือวัตถุสิ่งของที่
มีมูลค่าจากลูกค้า นายหน้า 
หรือตัวแทน ผู้รับเหมา 
ผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า 
ผู้ให้บริการ บุคคลหรือ
องค์กรใดที่มีธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
กับ อบต.แม่พริก 
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ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู ่(Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางท่ี 1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรบัปรุงการควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

2. การทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)  

2.1 การแสวงหา
ผลประโยชน์จาก
การรู้ข้อมูลภายใน 
(Inside 
information)  
 

การน าข้อมูลที่เป็น
ความลับของ อบต.   
แม่พริก ไปใช้เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือหรือน าข้อมูล
ดังกล่าวไปเผยแพร่แก่
ประชาชน /ผู้ขาย
สินค้า/ ผู้ให้บริการหรือ
บุคคลภายนอก (ยกเว้น 
แต่ว่าเป็นข้อมูลที่สื่อสาร
กันให้การเนินงาน
ตามปกติ หรือเป็นข้อมูล
ที่ใช้ เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน) 

         
 
 
 
 

2.2 การใช้ทรัพย์สิน
ขององค์กรเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 
(Using property for 
private advantage)  

ผู้บริหาร พนักงาน ลุก
จ้าง น าเอาทรัพย์สินของ 
อบต.แม่พริก ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง  
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ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ก่อนมีการควบคุม) 

มาตรการควบคุมท่ีมี
อยู ่(Existing 

Control) 
(ดูเพิ่มเติม ตารางท่ี 1) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(หลังการควบคุม) 

การปรบัปรุงการควบคุม 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

3. การทุจริตในการรายงาน (Fraudulent Statements) 

3.1 การปรับปรุง
แก้ไขหรือบิดเบือน
รายงานทางการเงิน  
 

รายงานทางการเงินที่ไม่โปร่งใส 
เช่น การบันทึกสินทรัพย์หรือ
รายรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป 
(Overstate or Understate) 
บันทึกบัญชีต่างงวด บันทึกรายรับ
ปลอม ปกปิดหนี้สิน/ รายจ่าย 
เปิดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน 
ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็น
ต้น  

         

เจตนาเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ไมต่รงต่อความเป็น
จริง ขาดความครบถ้วน เพียงพอ 
และทันเวลา  

         

3.2 การรายงาน
ทางการบริหารที่ไม่
โปร่งใส  
 

การตบแต่งข้อมูลผลการ
ด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 

          

เจตนาเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบริหารที่ไม่ตรงต่อความ
เป็นจริง ขาดความครบถ้วน 
เพียงพอ และทันเวลา  
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ตารางท่ี 1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) 

 
 

ล าดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 
Control) 

 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน ทุจริตในการรายงาน 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

การแสวงหา
ผลประโยชน์จากการรู้

ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ
องค์กรเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ
บิดเบือนรายงาน

ทางการเงิน 

การรายงานทางการ
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP)

FP1  ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และปฏิบัติตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดถือหลักคุณธรรมโปร่งใส  

      

FP2  จรรยาบรรณของ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง        

FP3  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบและ
แนวปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี  

      

FP4  นโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  

      

FP5  นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ  

      

FP6  นโยบายการควบคุมภายใน        

FP7  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ  

      

FP8  นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดชั้นความลับ        

FP9  นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  
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ตารางท่ี 1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 

 
 

ล าดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 
Control) 

 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน ทุจริตในการรายงาน 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

การแสวงหา
ผลประโยชน์จากการรู้

ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ
องค์กรเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ
บิดเบือนรายงาน

ทางการเงิน 

การรายงานทางการ
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP)

FP10  นโยบายและแนวปฏิบัติการใชบ้ริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก  

      

FP11  นโยบายและแนวปฏิบัติการใชบ้ริการ
จากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

      

FP12  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: กระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง (อ้างอิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

      

FP13  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: กระบวนการ
บริหารสัญญา (อ้างอิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

      

FP14  แนวปฏิบัติการแจ้งการกระท าผิดและ
ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน   

      

FP15  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีที่
ประกาศใช้โดยหน่วยงานกับดูแล  

      

 

 

 



14 

 

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

 
 

ล าดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 
Control) 

 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน ทุจริตในการรายงาน 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

การแสวงหา
ผลประโยชน์จากการรู้

ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ
องค์กรเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ
บิดเบือนรายงาน

ทางการเงิน 

การรายงานทางการ
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต (Fraud Dectection)

FD1  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดการทรัพย์สิน  
- การตรวจนับทรัพย์สิน (อ้างอิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  
- การปฏิบัติเมื่อทรัพย์สินสูญหายหรือกรณีลัก
ทรัพย์  

      

FD2  แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ  
- การติดตามการการรายงานเหตุการณ์หรือ
ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  

      

FD3  แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน  
- การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
(Control Self Assessment: CSA)  

      

FD4  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การวางแผนและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

      

FD5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจา่ยเงิน – การ
รับเงิน  

      

FD6  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดทางบ
การเงิน  
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ตารางที ่1 แบบแสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ) 

 
 

ล าดับ 

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing 
Control) 

 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน ทุจริตในการรายงาน 

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

 

การรับ/ให้สินบน การข่มขู่/เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

การแสวงหา
ผลประโยชน์จากการรู้

ข้อมูลภายใน 

การใช้ทรัพย์สินของ
องค์กรเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 

การปรับปรุงแก้ไขหรือ
บิดเบือนรายงาน

ทางการเงิน 

การรายงานทางการ
บริหารที่ไม่โปร่งใส 

มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต (Fraud Respone)

FR1  ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
- สายด่วนสาหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการ
ทุจริต :  
053 786368 
- ระบบรับเร่ืองข้อร้องเรียน (Internet : 
www.maeprik.go.th)  
- ระบบรับเร่ืองร้องเรียน Online  

      

FR2  ช่องทางการายงานการทุจริต (การรายงาน
เหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน)  
- ระบบ Operational Risk System  

      

FR3  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติการรายงาน
รายการความความขัดแย้งทาง  

      

FR4  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: จัดการข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการ/ประชาชน 

      

FR5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยและการลงโทษพนักงานที่
กระทาความผิด  

      

FR6  คู่มือพนักงาน : วินัยและโทษทางวินัย        



16 

 

ภาคผนวก ก : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)  
 

เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านโอกาสเกิด เป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อใช้สาหรับพิจารณาระดับของโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ความเส่ียงหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียง มีรายละเอียดดังนี้  
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 
 

เกณฑ์ เกิดขึ้นน้อยมาก 
(1) 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

เกิดขึ้นปานกลาง 
(3) 

เกิดขึ้นสูง 
(4) 

เกิดขึ้นสูงมาก 
(5) โอกาสที่จะเกิด 

L1 : ปริมาณของ
โอกาสที่จะเกิด 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 
10% 

อยู่ระหว่าง 
10% - 25% 

อยู่ระหว่าง 
26% - 50% 

อยู่ระหว่าง 
51% - 75% 

มากกว่า 
75% 

L2 : โอกาสเกิด
เหตุการณ์กระทา
ผิด 

เกิดขึ้นยากมาก
แม้ไม่มีมาตรการ
ควบคุม 

เกิดขึ้นยาก
เน่ืองจากมีมาตรการ
ควบคุมที่รัดกุม
เพียงพอ 

มีโอกาสเกิด
เน่ืองจากมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่ขาด
การนาไปปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

มีโอกาสเกิดมาก
เน่ืองจากมาตรการที่
มีอยู่มีข้อบกพร่อง
จุดอ่อนที่เป็นช่อง
โหว่ให้เกิดความ
เสี่ยง 

เกิดขึ้นง่ายมาก
เน่ืองจากไม่มี
มาตรการควบคุม 

L3 : สถานะของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง 

สาเหตุที่แท้จริงของ
เหตุการณ์ อยู่
ระหว่างจัดท า
มาตรการเชิงป้องกัน 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่
เกิดซ้ า 

สาเหตุที่แท้จริงของ
เหตุการณ์ อยู่
ระหว่างจัดท า
มาตรการเชิงป้องกัน 
 

เหตุการณ์ที่เกิด 
สามารถจัดการแก้ไข
ได้แล้ว /เฝ้าติดตาม
อย่างใกล้ชิด 

เหตุการณ์ที่เกิด อยู่
ระหว่างการ จัดการ
แก้ไข 

ได้ถูกรายงาน และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลทั้งภายในหรือ
ภายนอก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria)  
 

เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านผลกระทบ เป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อใช้สาหรับพิจารณา ระดับความเสียหาย
หรือความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเส่ียงท่ีระบุไว้เกิดขึ้นจริง โดยการประเมินผลกระทบ ของความเส่ียง สามารถ
ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหาย (ด้านการเงิน) เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดว่า ระดับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับใด กรณีท่ีการประเมินผลกระทบของความเส่ียงไม่สามารถ ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหาย
ได้ ผู้ประเมินสามารถพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกระทบในด้านอื่นๆ เช่น 

 

ตารางที ่3 เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) 

เกณฑ์ ไม่มีนัยส าคัญ 
(1) 

ต่ า 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

มาก 
(5) ผลกระทบ 

I1: ด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์  
 

การกระจายข่าวใน
บริเวณท้องถิ่นระยะ
แคบ (หลายจังหวัด) แต่
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร  

มีการกระจายข่าวใน
บริเวณท้องถิ่นระยะ
แคบ (หลายจังหวัด) 
เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร  

มีการกระจายข่าวทั่ว
ประเทศผ่านสื่อต่างๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ หรือโซเชียล
มีเดีย อย่างรวดเร็วเป็น
เวลา 1 วัน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร  

มีการกระจายข่าวทั่ว
ประเทศผ่านสื่อต่างๆ 
อย่างรวดเร็วเป็นเวลา 2 
วันติดต่อกัน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร  

มีการกระจายข่าวทั่ว
ประเทศผ่านสื่อต่างๆ 
อย่างรวดเร็วเป็นเวลา
มากกว่า 2 วันติดต่อกัน 
หรือเผยแพร่ตามสื่อ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร  

I2: ด้านการเงิน  
(ความเสียหายราย
เหตุการณ์) 

ระดับผลกระทบทาง
การเงิน ต่ ากว่า 
100,000 บาท  

ระดับผลกระทบทาง
การเงิน มากกว่า 
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
เก่ียวข้อง 

มีการละเมิด/ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคบัเล็กน้อย แต่
สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว  

มีการละเมิดกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ แต่
สามารถแก้ไขเองภายใน
องค์กร ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบถึงภาพลักษณ์
ชื่อเสียงขององค์กร  

มีการละเมิดกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคบัรุนแรง  
โดยกระทบถึงภาพลักษณ์
ชื่อเสียงขององค์กร และ/
หรือองค์กรมีโอกาสที่
องค์กร จะถูกเรียกร้อง
ค่าเสียหาย / เปรียบเทียบ
ปรับ/ ฟ้องร้องด าเนินคดี  

มีการฟ้องร้อง 
ด าเนินคดีทางกฎหมาย 
หรือเรียกร้อง
ค่าเสียหาย / 
เปรียบเทียบปรับ  

มีการฟ้องร้อง 
ด าเนินคดีทางกฎหมาย 
หรือเรียกร้อง
ค่าเสียหาย / 
เปรียบเทียบปรับ  
และถูกสั่งให้ระงับการ
ทาธุรกรรมใดๆ  

I4: ด้านผู้รับบริการ การให้บริการแก่
ผู้รับบริการ สามารถ
ด าเนินการได้ตามปกติ  

เกิดข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ แต่แก้ไข
และชี้แจงข้อบกพร่อง
ได้รวดเร็ว  

เกิดข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ และไม่
สามารถหาหาข้อสรุป
จากข้อบกพร่องได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
และเร่ิมส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ ขาดความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการ 
หรือสูญเสียผู้รับบริการ
อย่างมีนัยส าคัญ  

ผู้รับบริการ ขาดความ
เชื่อมั่น และ/หรือขอ
ยกเลิกใช้บริการของ
องค์กรซึ่ง ส่งผลร้ายแรง
ต่อการระดับความพึง
พอใจการให้บริการใน
อนาคต  
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ภาคผนวก ข : แผนภาพความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ยอมรับได้ 

ตารางที ่4 แผนภาพความเส่ียง (Risk Map) 

 

ตารางประเมินความเสี่ยงรวม 

(Risk matrix) 

ระดับโอกาสเกิด 

เกิดขึ้นน้อยมาก เกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นปานกลาง 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 

ต่ า 2 2 4 6 8 10 

ไม่มีนัยส าคัญ 1 1 2 3 4 5 

 

                                                                       เส้นแบ่งขอบเขตความเสี่ยง (Risk Boundary) 
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ตารางที ่5 ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ยอมรับได้ (Risk Appettie) 

ค่าระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความหมาย 
 

20 - 25 คะแนน 
 

สูงมาก 
(Extreme) 

เป็นระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมีแนวทางการ
ควบคุม/ลด ความเสี่ยง (Treat/Reduce) และอาจจาเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อจัดหา/จัดทามาตรการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีหรือภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งน้ี หากองค์กร
คาดการณ์ได้ว่าความเสี่ยงน้ีอาจไม่สามารถจัดการได้เอง อาจตัดสินใจในการถ่าย
โอน/แบ่งปันความเสี่ยงบางส่วน (Transfer/Share) ไปยังบุคคลหรือองค์กรอ่ืน
ช่วยรับผิดชอบ เช่น การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกมาดาเนินการแทน การทา
ประกันภัย เป็นต้น เพื่อลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบความเสี่ยงลง  

 
10 - 19 คะแนน 

 
สูง 

(High) 

เป็นระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมีแนทางการ
ควบคุม/ลด ความเสี่ยง (Treat/Reduce) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนา
หรือปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กร
สามารถยอมรับได้  

 
4 - 9 คะแนน 

 
ปานกลาง 

(Medium) 

เป็นระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรไม่สามารถยอมรับได ้ซึ่งอาจมีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ หรือเกิดจุดอ่อน/ข้อบกพร่องบางส่วนของการ
ควบคุมที่มีอยู่ จึงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังและการรายงานอย่างใกล้ชิด หรือต้อง
จัดทามาตรการ/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลดความระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้  

 
1 - 3 คะแนน 

 
ต่ า 

(Low) 

เป็นระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้หรือยอมรับความเสี่ยง 
(Accept / Take) ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงในระดับน้ี
ถือได้ว่ามีการจัดวางระบบการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องและครอบคลุมถงึสาเหตุของความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

 

         ผู้อนุมัติ 

 
 
        (นายศักด์ิชัย  เป็งค า) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
                                                วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 

 


