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ค าน า 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินง ำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
กำรน ำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่ำกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หำกมีกำรกระท ำทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สำมำรถรับทรำบอย่ำงรวดเร็ว
และหำวิธีกำรที่จะบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับมอบหมำยให้ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ข้อ O36 กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ซึ่งประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริต กำรรับ
สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงทุจริตของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) เพ่ือก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันกำรทุจริต กำร
รับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
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-๑- 

ความหมายของการทุจรติ สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. การทุจริต  
“ทุจริตในภำครัฐ” หมำยควำมว่ำ ทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
“ทุจริตต่อหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือ

ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น หรือใช้อ ำนำจ
ในต ำแหน่งหรือหน้ำที ่ทั้งนี ้เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนหรือกระท ำกำรอัน
เป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือตำมกฎหมำยอ่ืน  

“ประพฤติมิชอบ” หมำยควำมว่ำ กำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 
ระเบียบ ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับกำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based)  
1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติอนุญำต ตำม พ.ร.บ. อ ำนวยควำมสะดวก    

ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชนอนุมัติ 
หรืออนุญำตตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวย ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558)  

2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่  
3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  

ภำครัฐ  

2. สินบน  
สินบน (Bribery) หมำยถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เสนอว่ำจะให้ สัญญำว่ำจะให้ มอบให้       

กำรยอมรับ กำรให้ หรือกำรร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อกำรตัดสินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในลักษณะจูงใจให้ 
กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรที่ขัดต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมำยถึง  

- ทรัพย์สิน หมำยถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ำงซึ่งอำจมีรำคำและอำจถือเอำได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ     
เป็นต้น  

- ประโยชน์อื่นใด เช่น กำรสร้ำงบ้ำนหรือตกแต่งบ้ำนโดยไม่มีคิดรำคำ หรือคิดรำคำต่ ำ  

3. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ค ำว่ำ Conflict of Interest มีผู้ให้ค ำแปลเป็นภำษำไทยไว้หลำกหลำย เช่น “การขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ 
“ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบำงท่ำนแปลว่ำ 
“ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” คู่มือกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพ่ือมิให้
ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตำมมำตรำ 100 แห่ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ให้ควำมหมำยไว้ดังนี้  

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ กำรที่บุคคลทั่วไปในสถำนะเอกชนหรือเจ้ำหน้ำที่        
ของรัฐในสถำนะเอกชนได้ท ำกิจกรรมหรือได้กระท ำกำรต่ำงๆ  เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญำติ                
พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรประกอบอำชีพ กำรทำธุรกิจ กำรค้ำ 
กำรลงทุนเพ่ือหำประโยชน์ในทำงกำรเงินหรือในทำงธุรกิจ เป็นต้น 

 



-๒- 

ความหมายของประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

 “ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ” (Public Interests) คือ กำรที่บุคคลใดๆ ในสถำนะที่
เป็น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำนของรัฐ) ได้กระท ำกำรใดๆ ตำมหน้ำที่หรือได้ปฏิบัติหน้ำที่อันเป็นกำรดำเนินกำรในอีกส่วนหนึ่งที่แยก
ออกมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ในสถำนะของเอกชน กำรกระท ำกำรใดๆ ตำมหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้ำหมำยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือกำรรักษำประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ของรัฐกำรท ำหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจึงมีควำมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและจะมี
รูปแบบของ ควำมสัมพันธ์หรือมีกำรกระทำในลักษณะต่ำงๆ กันที่เหมือนหรือคล้ำยกับกำรกระทำของบุคคลใน
สถำนะเอกชน เพียงแต่กำรกระทำในสถำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับกำรกระทำในสถำนะเอกชน  จะมีควำม
แตกต่ำงกันที่วัตถุประสงค์เป้ำหมำยหรือประโยชน์สุดท้ำยที่แตกต่ำงกัน  

“กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict 
of interests) คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรในกิจกำรสำธำรณะที่เป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบในกิจกำรของรัฐหรือองค์กรของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรูปแบบต่ำงๆ หรือน ำประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ส่วนตนเข้ำมำมีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในกำรใช้อ ำนำจ
หน้ำที่หรือดุยลพินิจ ในกำรพิจำรณำตัดสินใจในกำรกระท ำกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรดังกล่ำวนั้น เพ่ือแสวงหำ
ประโยชน์ในทำงกำรเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ส ำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”  

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่เฉพำะใน 

รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
ด้วย จ ำแนกรูปแบบของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ  

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นทรัพย์สิน ของขวัญ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกันนี้ และผลจำกกำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ นั้น ได้ส่งผลให้กำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่ 

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐโดยเฉพำะผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ เข้ำไปมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด โดยอำจจะเป็น
เจ้ำของบริษัทที่ท ำสัญญำเอง หรือเป็นของเครือญำติ สถำนกำรณ์เช่นนี้เกิดบทบำทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่ำเป็น
ทัง้ผู้ซื้อและผู้ขำยในเวลำเดียวกัน  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)  
เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐลำออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปท ำงำนในบริษัทเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกันหรือบริษัทที่มีควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือควำมสัมพันธ์จำกที่เคยด ำรงต ำแหน่ง
ในหน่วยงำนเดิมนั้น หำประโยชน์จำกหน่วยงำนให้กับบริษัทและตนเอง  

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลำยลักษณะ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้งบริษัทด ำเนินธุรกิจ ที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กำรสำธำรณะที่ 
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ตนสังกัด หรือกำรรับจ้ำงพิเศษเป็นที่ปรึกษำโครงกำรโดยอำศัยต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำ
โครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัดในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ที่ปรึกษำสังกัดอยู่  

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จำก
กำรที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภำยในหน่วยงำน และน ำข้อมูลนั้นไปหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อำจจะไป
หำประโยชน์โดยกำรขำยข้อมูลหรือเข้ำเอำประโยชน์เสียเอง  

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐน ำเอำทรัพย์สินของรำชกำรซึ่งจะต้องใช้เพ่ือประโยชน์
ของทำงรำชกำรเท่ำนั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  หรือกำรใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำไปทำงำน
ส่วนตัว  

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
เป็นกำรที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้บริหำรระดับสูงอนุมัติโครงกำรไปลงพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง  
หรือ กำรใช้งบประมำณสำธำรณะเพ่ือหำเสียง ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .....” ท ำให้มีรูปแบบเพ่ิมเติมจำก ที่กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้นอีก 2 กรณ ีคือ  

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออำจจะ 
เรียกว่ำระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ ำนำจหน้ำที่ทำให้หน่วยงำนของตนเข้ำ
ท ำสัญญำกับบริษัทของพ่ีน้องของตน  

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Influence) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชำให้หยุด
ท ำกำรตรวจสอบบริษัทของเครือญำติของตน 

วัตถุประสงคข์องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตสำมำรถจะช่วยลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรได้        

ดังนั้นกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต กำรออกแบบและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรควบคุมภำยใน        
ที่เหมำะสมจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้แก่บุคลำกร ซึ่งถือเป็นกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ กำรน ำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยง   
มำใช้ในองคก์รจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำ กำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่
พบกับกำรทุจริตที่ไม่คำดคิดโอกำสที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะ
เป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำร
ป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 

ฉะนั้น วัตถุประสงค์หลักของกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ก็เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีมำตรกำร 
ระบบ หรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ซึ่งเป็น 
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 
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 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยกำร ค้นหำ          
ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และติดตำมประเมินผล  

1. กำรค้นหำควำมเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญมำกในกระบวนกำร บริหำร
ควำมเสี่ยงเนื่องจำกเป็นขั้นตอนในกำรค้นหำ ระบ ุบ่งชี้เหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ ที่ไม่แน่นอน
ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่สร้ำงผลกระทบหรือควำมเสียหำย หรือก่อให้เกิดควำมล้มเหลวหรือ ลดโอกำสที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร ทั้งในด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน ทำงกำรเงิน         
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และในด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและองค์กร  

2. ก ำ รประ เมิ นคว ำม เสี่ ย ง (Risk Assessment) เ ป็ นกำร ใช้ วิ จ ำรณญำณอย่ ำ ง เป็ น ระบบ             
ภำยใต้ทรัพยำกรอันจ ำกัดขององค์กร โดยกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับ 
ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของควำมเสียง(Degree of Risk) เพ่ือประโยชน์ใน   
กำรตอบสนองควำมเสียง  

3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นกำรก ำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง           
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) 
หรือระดับที่เหมำะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสำมำรถจะด ำเนินกำรต่อไปได้และบรรลุ วัตถุประสงค์     
ที่ก ำหนดไว้  

4. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) เพ่ือให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำองค์กรมีกำร บริหำรควำม
เสี่ยงเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีกำรน ำไปปฏิบัติจริง 

แผนภูมิกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตำมหลักของกำรควบคุมภำยในองค์กร ตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมำตรฐำน COSO เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับมำตั้งแต่เริ่มออก
ประกำศใช้เมื่อ ปี 1992 ส ำหรับมำตรฐำน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที ่1 องค์กรยึดหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที ่2 คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแล 
หลักการที ่3 คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรสั่งกำรชัดเจน 
หลักการที ่4 องค์กร จูงใจ รักษำไว้และจูงใจพนักงำน 
หลักการที ่5 องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที ่6 ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน 
หลักการที ่7 ระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม 
หลักการที ่8 พิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต 
หลักการที ่9 ระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที ่10 ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที ่11 พัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรควบคุม 
หลักการที ่12 ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภำพ 
หลักการที ่14 มีกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 มีกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก ในประเด็นที่อำจกระทบต่อกำรควบคุม

ภำยใน 
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที ่16 ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำและเหมำะสม

ทั้งนี้องค์ประกอบกำรควบคุมภำยในแต่ละองค์ประกอบและหลักกำรจะต้อง 
Present & Function (มีอยู่จริงและน ำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท ำงำนอย่ำง
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท ำให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Identification) 
ระบุควำมเสี่ยง อธิบำยรำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

    โอกำส/ควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริต 
 

ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
UnKnow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น กำร
ปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ    
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  - กำรตรวจรับงำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร   
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ 

      - กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบของตนช่วยเหลือ
ผู้รับบริกำรให้มีกำรด ำเนินกำรนั้นๆ เพ่ือกำรอ ำนวยควำม
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ  
- กำรเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำงกำร ตรวจรับงำน
ตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำ 

 

  
  

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   - กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
หรือน ำไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

  
  

การท างานนอกเหนือหน้าที่ 
   - กำรไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนอย่ำงเต็มที่ 
แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน 

  
  

 

หมายเหตุ : 
Known Factor ควำมเสี่ยงที่เคยเกิด คำดว่ำจะมีโอกำสเกิดซ้ ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมำก่อน ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณ

กำรล่วงหน้ำในอนำคต 

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Analysis) 
วิเครำะห์เพื่อแสดงสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตของแต่ละโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต แบ่งออกเป็น  
สถานะสีเขียว : ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ  
สถานะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่ำง 

ปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยใน

องค์กร มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ  
สถานะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนที่ไม่รู้จัก  

ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
    - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น 
กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่ำช้ำ 
   - กำรตรวจรับงำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร 

 
 

 
  

  

 การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ 
    - กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบของตนช่วยเหลือ
ผู้รับบริกำรให้มีกำรด ำเนินกำรนั้นๆ เพ่ือกำรอ ำนวยควำม
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
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3. เมทรกิส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)  
ค่ำควำมเสี่ยงรวม คิดจำกระดับ ควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั้นๆ (MUST) หมำยถึง มีควำมจ ำเป็น      

สูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ต้องท ำกำรป้องกันไม่ด ำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำที่อยู่ใน
ระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้นๆ (SHOULD) หมำยถึง มีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำร
เฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 1 

ตำรำงที่ 3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
    - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ 
เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่
ข้อมูลล่ำช้ำ 
    - กำรตรวจรับงำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร 

 
2 

 
 

   การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ 
    - กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบของตนช่วยเหลือ
ผู้รับบริกำรให้มีกำรด ำเนินกำรนั้นๆ เพ่ือกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
    - กำรเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำงกำร ตรวจรับ
งำนตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำน ประกอบกำร
พิจำรณำ 

  
1 

 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      - กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

  
1 

 

    - กำรเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำงกำร ตรวจรับ
งำนตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำ 

    

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   - กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
หรือน ำไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

 
  

 
 

  

การท างานนอกเหนือหน้าที่ 
   - กำรไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนอย่ำง
เต็มที่ แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ
อ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน 
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง

หน่วยงำน ก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที ่2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพ่ิม 

Financial ค่ำอยู่ที ่2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร  กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User    

ค่ำอยู่ที ่2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process หรือ

กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2  

ตำรำงที่ 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
    - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณะ เช่น กำรปิด
ประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 
    - กำรตรวจรับงำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร 

 
 

 
  

 

 การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ 
    - กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบของตนช่วยเหลือ
ผู้รับบริกำรให้มีกำรด ำเนินกำรนั้นๆ เพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวก
เป็นกรณีพิเศษ 
    - กำรเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำงกำร ตรวจรับงำน
ตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำ 

 
  

 
 

 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      - กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือ
น ำไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

 
  

  

การท างานนอกเหนือหน้าที่ 
   - กำรไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนอย่ำงเต็มที่        
แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน 

 
  

  

 

 

 

การท างานนอกเหนือหน้าที่ 
   - กำรไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน
อย่ำงเต็มที่  แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่
นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ที่ ได้ รับมอบหมำยจำก
หน่วยงำน 

 
 

 
1 
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สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ 
ความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
ความจ าเป็น X 
ความรุนแรง 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
    - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 
    - กำรตรวจรับงำนไม่ เป็นไปตำมรูปแบบ
รำยกำร 

 
2 

 
2 

 
4 

 การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ 
    - กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบของตน
ช่วยเหลือผู้รับบริกำรให้มีกำรด ำเนินกำรนั้นๆ 
เพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
    - กำรเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำงกำร 
ตรวจรับงำนตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำน 
ประกอบกำรพิจำรณำ 

 
1 

 
1 

 
2 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      - กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 

 
1 

 
1 

 
2 

การท างานนอกเหนือหน้าที่ 
   - ก ำ ร ไม่ท ำ ง ำนที่ ไ ด้ รั บมอบหมำยจำก
หน่วยงำนอย่ำงเต็มที ่แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษ
อ่ืนๆ ที่ อยู่ นอกเหนืออ ำนำจหน้ ำที่ที่ ได้ รั บ
มอบหมำยจำกหน่วยงำน 

 
1 

 
1 

 
2 
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Risk Matrix 

         ความจ าเป็น 
             ของการเฝ้า 
                    ระวัง 
ความรุนแรง 
    ของผลกระทบ 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

1 
 
 

   

 
 

2 
 
 

  

    
 

 
 

3 
 
 
 

   

 

ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง  

ระดับสูง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง  

ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน  

ระดับต่่า ใช้กระบวนการควบคุมภายใน  

                  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต 

 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) เกณฑ์คุณภำพ     
กำรจัดกำร จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดกำรได้ทันท ีทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มีผลเสีย  
ทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม  

พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กร  
แต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ  

อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/
ผู้รับ มอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ
การ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
    - กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรปิดประกำศกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่ำช้ำ 
    - กำรตรวจรับงำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบ
รำยกำร 

 
 

พอใช้ 

 
 
 

 

         
 
  
 

 

 การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ 
    - กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบของ
ตนช่วยเหลือผู้รับบริกำรให้มีกำรด ำเนินกำร
นั้นๆ เพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ 
    - กำรเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำง
กำร ตรวจรับงำนตรวจสอบ เอกสำร
หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำ 

 
 
 
ด ี

 
 
 
  

  

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      - กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 

 
ด ี

 
  

 
 

 

การท างานนอกเหนือหน้าที่ 
   - กำรไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำก
หน่วยงำนอย่ำงเต็มที่ แต่เอำเวลำไปรับงำน
พิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน 

 
 
ด ี

 
 
  

  

5. การบริหารความเสี่ยง 

1) จัดท ำแผนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
2) จัดท ำคู่มือ มำตรกำร เพ่ือลดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
3) มีกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรทั้งฝ่ำยบริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 

พนักงำนและลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลแม่สะเรียง 
4) มีกำรทบทวนมำตรกำร นโยบำย ที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
5) มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

 

 


