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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนัก
ใหห นวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
การนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน
ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่มีการกระทําทุจริตเกิดขึ้น องคกรก็
สามารถรับทราบอยางรวดเร็วและหาวิธีการที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแต
อยางใด สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดรับมอบหมายใหประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการ
ทุ จ ริต ข อ 036 การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุจ ริตประจําป ซึ่งประเมิน ความเสี่ ย งการทุ จ ริต เกี่ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่ อาจเกิดการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชนทับซอนในองคกร ปฏิบัติตามคูมือแนวทาง
ประเมินความเสี่ยงทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน
ป.ป.ท.) เพื่อกําหนดเปนคูมือปองกันการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชนทับซอนในองคกร
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังไดจัดทําคูมือการ
ประเมินการทุจริต โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนใหกับทุกสวนงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
และผูท่ีสนใจในการสรางความเขาใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด
การทุจริตขึ้น ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป
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บทที่ ๑
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากองค ก รเพื่ อ ความโปรง ใสนานาชาติ (Transparency International) ได ป ระกาศผล
คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ประจํ า ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 25
มกราคม 2560 ประเทศไทยไดรับคะแนน 35 คะแนน อยูในลําดับที่ 101 จากประเทศที่เขารวมประเมิน
ทั้งหมด 136 ประเทศ ลดลงจากป 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยูในลําดับที่ 76 จาก
ประเทศที่เขารวมการประเมิน 168 ประเทศ ผลคะแนนพบวา แหลงการประเมินที่เกี่ยวของกับการอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอยางมากในป 2559 ประเทศไทยมีแหลงการประเมินที่คะแนนลดลง
มากที่สุด ซึ่งเปนแหลงการประเมินที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหวาภาคธุรกิจเกี่ยวของกับการทุจริตมากนอย
เพี ย งใด และการสํ ารวจจากนั ก ธุ ร กิ จ ที่ เข า มาลงทุ น ในประเทศไทยว า ภาคธุ ร กิ จ ต อ งจ ายเงิ น สิ น บนใน
กระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และเพื่อเปนการขับเคลื่อน
กลไกภาครัฐใหดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2557 เรื่อง มาตรการป องกัน และแก ไขปญ หาการทุจริตประพฤติมิช อบ ขอ (1) ใหทุกสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเห็นความจําเปนที่ตองมีการจัดทําแผนความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหการกําหนดมาตรการและแนวทางในการแกไขความเสี่ยงที่มีอยูใน
ระดับรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงอันอาจทําใหการปฏิบัติงานเปนไปไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดการจัดทําการ
วิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง ประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยอย า งยิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน เนื่ อ งจากบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยเปนปจจัยสําคัญ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่
อาจกอใหเกิดการใชประโยชนจากตําแหนงหนาที่ หรือเปนสาเหตุของการปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริต
1.2 นิยามของการทุจริต สินบน และผลประโยชนทับซอน
• “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
• “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่
หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใช
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อํานาจในตําแหน งหรือหนาที่ ทั้ งนี้ เพื่ อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ สําหรับตนเองหรือผูอื่นหรือ
กระทําการอันเปน ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
• “ประพฤติ มิ ช อบ” หมายความว า การใช อํ า นาจในตํ า แหน งหรื อ หน า ที่ อั น เป น การฝ า ฝ น
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงิน
หรือทรัพยสินของ แผนดิน
• “สินบน” (Bribery) หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เสนอวาจะให สัญญาวาจะให มอบ
ให การยอมรับ การให หรือการรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะจูงใจให
กระทําการหรือไมกระทําการที่ขัดตอหนาที่ความรับผิดชอบ
• ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หมายถึง
- ทรัพยสิน หมายถึง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได เชน เงิน ที่ดิน รถ
เปนตน
- ประโยชนอื่นใด เชน การสรางบานหรือตกแตงบานโดยไมมีคิดราคา หรือคิดราคาต่ํา
• “ผลประโยชน ทั บ ซ อ น” คํ า ว า Conflict of Interest มี ผู ใ ห คํ า แปลเป น ภาษาไทยไว
หลากหลาย เช น “การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน ส ว นบุ คคลและผลประโยชน ส วนรวม” หรื อ “การขัดกั น
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและ ประโยชนสวนรวม” หรือ “การขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและ
ผลประโยชนสวนบุคคล” หรือ “ประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนขัดกัน”
หรือบางทานแปลวา “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “ความขัดแยงทางผลประโยชน”
คูมือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเพื่อมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ไดใหความหมายไวดังนี้
o “ประโยชนสวนบุคคล” (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน
หรือเจาหนาที่ ของ รัฐในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตางๆ เพื่อประโยชนสวนตน ครอบครัว
เครือญาติ พวกพอง หรือของกลุมในสังคมที่มีความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ เชน การประกอบอาชีพ การทํา
ธุรกิจ การคา การลงทุน เพื่อหาประโยชนในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปนตน
o “ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ” (Public Interests) คือ การที่บุคคล
ใดๆ ในสถานะที่เปน เจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน ของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการ
ในอีกสวนหนึ่งที่แยกออกมาจาก การดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตาม
หน าที่ ของเจ าหน าที่ ข องรัฐ จึ งมี วั ตถุ ป ระสงค ห รือ มีเป าหมายเพื่ อ ประโยชน ของสว นรวม หรือ การรักษา
ประโยชนสวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐ การท าหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ ความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตาง ๆ กันที่เหมือน
หรือคลายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแตการกระทําในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับ
การกระทําในสถานะเอกชน จะมีความแตกตางกันที่ วัตถุประสงคเปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่แตกตางกัน
o “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับ
ซ อ น” (Conflict of interests) คื อ การที่ เจ าหน าที่ ข องรัฐ กระทํ าการใด ๆ หรื อดํ าเนิ น การในกิ จ การ
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สาธารณะที่เปนการดําเนินการตาม อํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองคกรของรัฐ เพื่อ
ประโยชนของรัฐหรือเพื่อประโยชนของ สวนรวม แตเจาหนาที่ของรัฐไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง
หรือเปน ผูที่มีสวนไดส วนเสียในรูป แบบตาง ๆ หรือนําประโยชน สวนตนหรือความสั มพั นธสวนตนเขามามี
อิทธิพลหรือเกี่ยวของในการใชอํานาจหนาที่หรือดุยล พินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ
หรือดําเนิน การดังกลาวนั้น เพื่ อแสวงหาประโยชนในทาง การเงินหรือประโยชน อื่น ๆ สําหรับตนเองหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
• รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม การขัดกันระหวาง
ประโยชน ส วนบุ คคลและประโยชน ส ว นรวม มีไดห ลายรูป แบบไมจํากัดอยูเฉพาะใน รูป แบบตัว เงิน หรื อ
ทรัพ ยสิ น เท านั้ น แต ร วมถึ งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ ไมไดอยูในรูป แบบของตัว เงิน หรือทรัพยสิน ดว ย จําแนก
รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม ออกเปน 7 รูปแบบ คือ
1. การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชนตาง ๆ ไม
วาจะเปน ทรัพยสิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่น
ใดในลักษณะ เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชนตาง ๆ นั้น ไดสงผลใหการตัดสินใจของเจาหนาที่ของ
รัฐในการดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่
2. การทํ า ธุ ร กิ จ กั บ ตั ว เอง (Self-dealing) หรื อ เป น คู สั ญ ญ า (Contracts) เป น การที่
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด
โดยอาจจะเปน เจาของบริษัทที่ทําสัญญาเอง หรือเปนของเครือญาติ สถานการณเชนนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยง
หรือเรียกไดวาเปนทั้ง ผูซื้อและผูขายในเวลาเดียวกัน
3. การทํ า งานหลั ง จากออกจากตํ า แหน ง หน า ที่ ส าธารณ ะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ (Postemployment) เป น การที่ เจาหนาที่ ของรัฐลาออกจากหน วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่
ดําเนินธุรกิจประเภท เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับหนวยงานเดิม โดยใชอิทธิพลหรือความสัมพันธ
จากที่เคยดํารงตําแหนงใน หนวยงานเดิมนั้น หาประโยชนจากหนวยงานใหกับบริษัทและตนเอง
4. การทํ า งานพิ เศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูป แบบนี้มี ไดห ลาย
ลักษณะ ไมวาจะเปนการที่เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ ที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคการ
สาธารณะที่ ตนสังกัด หรือการรับจางพิเศษเปนที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความ
นาเชื่อถือวาโครงการ ของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู
5. การรูขอมูลภายใน (Inside information) เปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐ ใชประโยชน
จากการที่ตนเองรับรูขอมูลภายในหนวยงาน และนําขอมูลนั้นไปหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง
อาจจะไปหา ประโยชนโดยการขายขอมูลหรือเขาเอาประโยชนเสียเอง
6. การใช ท รั พ ย สิ น ของราชการเพื่ อ ประโยชน ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว (Using your employer’s
property for private advantage) เป นการที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาทรัพยสิน ของราชการซึ่งจะตองใช
เพื่ อ ประโยชน ข อง ทางราชการเท า นั้ น ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ข องตนเองหรื อ พวกพ อ ง หรื อ การใช ใ ห
ผูใตบังคับบัญชาไปทํางานสวนตัว
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7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling)
เปน การที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง
หรือ การใชงบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคล กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .....” ทําใหมีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กลาวมาแลวขางตนอีก 2 กรณี คือ
8. การใชตํ าแหน งหน าที่ แสวงหาประโยชน แกเครือญาติหรือพวกพ อง (Nepotism) หรือ
อาจจะเรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษ เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐ ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหนวยงาน
ของตนเขา ทําสัญญากับบริษัทของพี่นองของตน
9. การใช อิ ท ธิ พ ลเข า ไปมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจของเจ า หน า ที่ รั ฐ หรือ หน ว ยงานของรั ฐ อื่ น
(Influence) เพื่ อ ให เกิ ด ประโยชน แ ก ต นเองหรื อ พวกพ อ ง โดยเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ใช ตํ า แหน ง หน า ที่ ข ม ขู
ผูใตบังคับบัญชาใหหยุดทํา การตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม
จิตพอเพียง ความอาย และไมทนตอการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจําป 2561
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 126 นอกจากเจาพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว หามมิให
กรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจา
พนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
การกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน วยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือ ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรง
หรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้น
สังกัดอยู หรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชน
นั้น อาจ ขัด หรือแยงตอประโยชน สวนรวม หรือประโยชน ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิส ระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐผูนั้น
ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดวย โดยใหถือวา
การดําเนิน กิจการของคูส มรสเป นการดําเนิน กิจการของเจาพนักงานของรัฐ เวนแตเปน กรณี ที่ คูสมรสนั้น
ดําเนินการอยูกอนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง
คูสมรสตามวรรคสองใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียน สมรส
ดวยทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เจาพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ตองดําเนินการไมใหมีลักษณะดังกลาวภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง
มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน
เงินไดจาก ผูใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑและจํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุพการี ผูสืบสันดาน
หรือญาติที่ ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการ
เปน เจาพนักงานของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา 176 “ผูใดใหขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาพนักงานของรัฐ
เจาหนาที่ ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทํา
การ หรือ ประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลใดและกระทํา
ไป เพื่อประโยชนของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิ
ใหมี การกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้และตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทา แตไม
เกิน สองเทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ
นิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตาม กฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง
ใหหมายความถึงผูแทนของนิติบุคคล ลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือใน
นามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีหนาที่และอํานาจในการนั้น หรือไมก็ตาม
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2. คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่ อให การบริห ารราชการของคณะรักษาความสงบแห งชาติ ในการดูแลความปลอดภั ยให แก
ประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกัน
และแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ให ทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป องกันและ
แกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได
ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทํา
การหรือ เกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการ
และหั วหน า หน วยงานของรัฐดํ าเนิ นการตามอํานาจหนาที่ ภายใต พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครอง และ มาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว
ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หั วหน า หน วยงานของรัฐ มี ห น าที่ ในการควบคุ ม กํากับ ดูแล การดําเนิน งานใหเป น ไปตามบทบัญ ญั ติแห ง
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด
ขอ 4 กรณีที่หั วหนาสวนราชการหรือผูบังคับ บัญชาปล อยปละละเลยไมดําเนิน การตามขอ 2
และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี
ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา
รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเกี่ยวกับ การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4
และรายงานผล การปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยาง
ตอเนื่อง
3. ประกาศคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑก ารรับ
ทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 103 แห งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ วาด วยการ
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ และจํ า นวนสิ น ทรั พ ย ห รื อ ประโยชน อื่ น ใดที่ เจ าหน า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ จากบุ ค คลได โดย
ธรรมจรรยา ไวดังนี้
ขอ 3 ในประกาศนี้
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“การรับ ทรัพยสิน หรือประโยชน อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ ทรัพยสิน หรือ
ประโยชน อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวา ผู บุพการี ผูสืบ สันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือ ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแต การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้
(1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ
จาก แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว
หรือมีราคา หรือมูลคาเกิน กวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปน ของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปน ที่
จะตองรับไวเพื่อรักษา ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงาน
รายละเอียดขอเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผูบังคับบัญชา เห็นวาไมมีเหตุที่ จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน
ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
โดยทันที
ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคา
มากกวาที่ กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุด ของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวามี เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปน สิทธิของตนหรือไม
ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่
เจาหนาที่ ของรัฐผูนั้ นสังกัด มีคําสั่งวาไม สมควรรับทรัพยสิน หรือประโยชน ดังกลาว ก็ใหคืน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนน้ันแกผูให โดยทันที ในกรณี ที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
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เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสิน
หรือ ประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่ง
เปน หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเปน กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพ ย สิ น หรือ ประโยชน นั้ น ต อ ผู มี อํา นาจแต งตั้งถอดถอน ส ว นผู ที่ ดํ ารงตํา แหน งประธานกรรมการและ
กรรมการในองคกรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจง
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชน นั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้
ใหใชบังคับ แกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2544
โดยที่ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใหของขวัญ
และ รับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐไวหลายครั้ง เพื่อเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมี
การเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติที่ไมถูกตอง เนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญใน
ราคาแพง ทั้ งยั งเป น ช อ งทางให เกิ ด การประพฤติ มิ ช อบอื่ น ๆ ในวงราชการอี ก ด ว ย และในการกํ า หนด
จรรยาบรรณ ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ประเภทต า ง ๆ ก็ มี ก ารกํ า หนดเรื่ อ งทํ า นองเดี ย วกั น ประกอบกั บ
คณะกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนที่เจาหนาที่
ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือ ประโยชนอนื่ ใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้นและ
กําหนดเปนหลักเกณฑ การปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปนการถาวร มี
มาตรฐานอยางเดียวกัน และมี ความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติใหเปน ผลอยางจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่ คณะคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติไมไดกําหนดไว
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 11(8) แหงพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิ น
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 3 ในระเบียบนี้ “ของขวัญ” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกันเพื่อ
อัธยาศัยไมตรี และให หมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือ
เพื่อการสงเคราะห หรือให เปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไปในการ
ไดรับ การลดราคาทรัพย สิน หรือการ ให สิทธิพิเศษในการได รับบริการหรือความบัน เทิงตลอดจนการออก
คาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไมวาจะใหเปน
บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง
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“ปกติประเพณีนิยม” หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการใหของขวัญกัน และให
หมายความ รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให ความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมดวย
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ
ทั้งใน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ 9
“ผูบังคับบัญชา” ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่แบงเปนการภายใน
ของ หนวยงานของรัฐ และผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชา
หรือกํากับ ดูแลดวย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวม
บิดาหรือ มารดาเดียวกัน
ขอ 4 ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
อยูภายใต บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได
การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญที่มีราคาหรือ
มู ล ค า เกิ น จํ านวนที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห งชาติกํ าหนดไว สํ าหรั บ การรั บ
ทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได
เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบใหหรือ
จัดหา ของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได
ขอ 6 ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจาหนาที่ ของรัฐซึ่งเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตามขอ 5
ขอ 7 เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไวใน
ขอ 8
ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมาติดตองานหรือผูซึ่ง
ไดรับ ประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะดังตอไปนี้
(1) ผูซึ่งมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เชน การขอใบรับรอง การ
ขอใหออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน
(2) ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ เชน การจัดซื้อ
จัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน
(3) ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุมหรือกํากับดูแล เชน
การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน
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(4) ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ของรัฐ
ขอ 8 เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ใหตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสิน หรือประโยชน อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขอ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญแลว เจาหนาที่ของรัฐทราบ
ในภายหลั ง ว า เป น การรั บ ของขวั ญ โดยฝ า ฝ น ระเบี ย บนี้ ให เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ าหน าที่ ข องรั ฐ ที่ มี ร าคาหรื อ มู ล ค าเกิ น กว าที่ กํ า หนดไว ต ามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขอ 10 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝา
ฝน ระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ เจ าหน าที่ของรัฐเป น ขาราชการการเมือง ใหถือวา เจาหน าที่ของรัฐผูนั้ น
ประพฤติ ปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
โดย ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง
(2) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงานของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิด
ทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่สอดสอง และใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
ตาม ระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวาเจาหนาที่
ของรัฐผูใด ปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แจงไปยัง ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ 12 เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนทั่วไป ในการ
แสดง ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ
ตามปกติ ประเพณีนิยม ใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร หรือใช บัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ
ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การ
แสดง การตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง แนะนําหรือกําหนดมาตรการ
จูงใจที่จะ พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด
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5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"การเรี่ยไร" หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสิน
ตามใจ สมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ
โดยปริยายวา มิใชเปนการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาทั้งหมดหรือ บางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย
"เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร" หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดใหมี
การเรี่ยไร ในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา
หรือในฐานะ อื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ขอ 6 หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแต
เปนการเรี่ยไรตามขอ 19 หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.)
หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร
นอกจาก จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้ ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการ ควบคุมการเรี่ยไรก็ได
ข อ 8 ให มี ค ณะกรรมการควบคุ ม การเรี่ ย ไรของหน ว ยงานของรัฐ เรี ย กโดยย อ ว า “กคร.”
ประกอบดวยรอง นายกรัฐมนตรีห รือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป น
ประธานกรรมการ ผูแทน สํานั กนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลั ง ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทน กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กา และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน สี่คนเปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและ เลขานุการ
กคร. จะแต งตั้ งข าราชการในสํ านั ก งานปลั ด สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี จํ านวนไม เกิ น สองคนเป น
ผูชวยเลขานุการ ก็ได
ขอ 18 การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี
จะ พิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐ
นั้นเอง
(2) เปน การเรี่ยไรที่ หน วยงานของรัฐเปน ผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกการปองกันหรือ
พัฒนา ประเทศ
(3) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน
(4) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว
ขอ 19 การเรี่ย ไรหรือเขาไปมีส วนเกี่ยวของกับ การเรี่ยไรดังต อไปนี้ให ไดรับยกเวน ไมต องขอ
อนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี
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(1) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได
(2) เป น การเรี่ ย ไรที่ รั ฐ บาลหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ จํ า เป น ต องดํ าเนิ น การเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สําคัญ
(3) เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน
(4) เปนการเรี่ยไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพื่อใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจํานวนเงิน
หรือมูลคา ตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) เป นการเขาไปมี สวนเกี่ยวของกับ การเรี่ยไรตามข อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ไดป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ
(6) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขอ
อนุมัติ ตามระเบียบนี้แลว
ขอ 20 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ 19 ใหจัดใหมีการเรี่ยไร
หรือเขาไป มีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน
(2) กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร
(3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง เวนแตโดย
ลักษณะ แหงการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นไว เพื่อใหสามารถตรวจสอบได
(4) จั ดทํ าบั ญ ชี การรับจายเงิน หรือทรัพยสิน ที่ไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญ ชีของทาง
ราชการ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทําอยาง
ตอเนื่อง และ ปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่ไดทําการเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหบุคคลทั่วไป ไดทราบและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานที่สําหรับ
ประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการดวย
(5) รายงานการเงิน ของการเรี่ย ไรพรอมทั้งสงบั ญ ชี ตาม (4) ให สํานั กงานการตรวจเงิน
แผนดิน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดจัดทําบัญชีตาม (4) แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่ไดกระทํา
อยางตอเนื่อง ใหรายงานการเงินพรอมทั้งสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน
ข อ 21 ในการเรี่ ย ไรหรื อ เข า ไปมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การเรี่ ย ไร ห า มมิ ให ห น ว ยงานของรั ฐ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) กําหนดประโยชนที่ผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใชประโยชนที่หนวยงานของรัฐ
ได ประกาศไว
(2) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาที่แนนอน เวนแต
โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดงหรือบัตร
เขารวมการแขงขัน เปนตน
(3) กระทําการใด ๆ ที่เปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระทําใน
ลักษณะที่ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไร
หรือบริจาคไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
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(4) ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา
หรือ บุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไร
ขอ 22 เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุ คคลที่ไดรับ
อนุญาตจาก คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ
จะตองไมกระทํา การดังตอไปนี้
(1) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไร ไมวาจะเปนการโฆษณา
ดวย สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอื่น หรือดวยวิธีการอื่นใด
(2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรให หรือ
กระทําใน ลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงที่จะไม ชวยทําการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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บทที่ ๒
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2.1 วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น
การประเมิ น ความเสี่ ย งด า นการทุ จ ริ ต การออกแบบและการปฏิ บั ติ งานตามมาตรการควบคุ ม ภายใน ที่
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมิน ความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใช การเพิ่มภาระงานแต
อยางใด
วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ
หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป
2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมิน ความเสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู
และยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนใน
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision
2.3 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่ ง มาตรฐาน COSO เป น มาตรฐาน ที่
ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ ป 2009
เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในป 2013
เป นแนวทางเพิ่ มเติ มดานการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework
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and Appendices การปรับ ปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ที่กํ าหนดให มีการ
ควบคุมภายในแตเพิ่ มเติ มในสวนอื่น ๆ ให ชั ดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่ มเติ มเรื่องการสอดส อง ใน
ภาพรวม ของการกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การ ดั งนั้ น การควบคุม ภายในจึงถื อวามี ความสํ าคั ญ อยางยิ่งในการที่ จ ะ
ตอบสนอง ตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ

ภายใน

สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 – กําหนดเปาหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
หลักการที่ 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
องคประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 – องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม

องคประกอบที่ 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลั ก การที่ 17 – ประเมิ น และสื่ อสารข อ บกพร อ งของการควบคุ ม ภายในทั น เวลา และ
เหมาะสม
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function
(มีอยูจริง และ นําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล
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สําหรับคูมือฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก
 Detective : เฝาระวัง สอดส อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทํ าอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร
 Preventive : ป องกั น หลี กเลี่ ย ง พฤติกรรมที่ นําไปสูการสุมเสี่ย งตอการกระทําผิด ในส ว นที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทํา
ไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามา
ไดอีก
 Forecasting : การพยากรณ ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาใน
เรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต
(Unknown Factor)
2.๔ องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต
องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประอบดวย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม กํากับควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)
องคประกอบการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต
(The Fraud Triangle)
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2.5 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้
๕.1 ความเสี่ยงการทุ จริตที่เกี่ยวของกับ การพิจารณาอนุ มัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่ มีภารกิ จ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
2.๖ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
๑.

• การระบุความเสี่ยง

๒.

• การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

๓.

• เมทริกสระดับความเสี่ยง

๔.

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕.

• แผนบริหารความเสี่ยง

๖.

• การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง

๗.

• จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง

๘.

• การจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ ง

๙.

• การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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บทที่ 3
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต
ละประเภทที่จะทําการประเมิน ซึ่งคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว ๓ ดาน
ดังนี้
(1) ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวของกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญ าต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิ จ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
(2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
(3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
เมื่ อ คั ด เลื อ กได แ ล ว ให ทํ า การคั ด เลื อ กกระบวนงานของประเภทด า นนั้ น ๆ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงาน ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑. เลือกงานดานที่จะทําการประเมิน
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ
การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน ที่จะทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
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ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ ๑ นําขอมู ลที่ ไดจากขั้น เตรียมการในส วนรายละเอียดขั้ นตอน แนวทางหรือเกณฑ การ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบั ติงานนั้น ยอม
ประกอบไปด ว ยขั้ น ตอนย อ ย ในการระบุ ค วามเสี่ ย งตามขั้ น ตอนที่ ๑ ให ทํ าการระบุ ค วามเสี่ ย ง อธิ บ าย
รายละเอียด รูป แบบ พฤติการณ ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมิน ตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการ
ดําเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความ
เสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเปน Known Factor
หรือ Unknown Factor
Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมา
กอน คาดหมายไดวา มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ
มีตํานานอยูแลว
ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการ
ลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้

การระดม
สมอง

WORK
SHOP
การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk
dentification
การ
สัมภาษณ

เทคนิคในการ
คนหาความเสี่ยง
การทุจริต

ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นที่มี
โอกาสเกิด

เปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติกับ
องคกรอื่น

Risk
Identification

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ ใชวิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงดานการในความโปรงใสของการใช
อํานาจและตําแหนงหนาที่ (ดานการจัดซื้อจัดจาง) ดังนี้
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
 3. ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ในความโปรง ใสของการใชจ า ยงบประมาณ และการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน
: กระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต และการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงความเสี่ยงารทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อหนวยงาน / กระทรวง : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบ
: สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท
: 0 3524 80000
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจัดจาง

1. ขั้นตอนหลัก การจัดทํารางขอบเขตงาน
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง
การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค
2. ขั้นตอนหลัก การกําหนดราคากลาง
ขั้นตอนยอยที่มีความเสียงการทุจริต
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง
การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค
3. ขั้นตอนหลัก การตรวจการจาง
ขั้นตอนยอยที่มีความเสียงการทุจริต
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง
การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
การกําหนดคุณลักษณะ
เฉ พ า ะ คุ ณ ส ม บั ติ
ท า ง ด า น เท ค นิ ค ไม
เหมาะสม เกิ น ความ
จํ า เป น ทํ า ให ต อ งใช
ตนทุนเกินความจําเปน
ผลการประกวดราคา
ราคากลางสูงกวาราคาที่
ประกวดได

คณะกรรมการตรวจการ
จ า ง / คณะกรรมการ
ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ ใ ช
ระยะเวลาในการตรวจ
รั บ งาน น าน ม าก เกิ น
ความจําเปน
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ใหนําขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพื่อแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
• สถานะสีเขียว
: ความเสี่ยงระดับต่ํา
• สถานะสีเหลือง
: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามรถใชความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหวางปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได
• สถานะสีสม
: ความเสี่ยงระดังสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคนหลายสวน
งานภายในองคกร มีหลายขั้นตอนจนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามสวนงานตามหนาที่ปกติ
• สถานะสีแดง
: ความเสียงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกียวของกับบุคคลภายนอก
คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ
•
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทําราง
ขอบเขตงาน (TOR)
2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกาหนดราคา
กลาง
3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจการจาง
ตรวจรับพัสดุ

สถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจาร
สีเขียว สีเหลือง สีสม
สีแดง




ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง
มาก ที่เปน สีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับ ความจําเปนของ
การเฝาระวัง ที่มีคา ๑ - ๓ คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา ๑ - ๓ เชนกัน คา ๑ - ๓ โดยมี
เกณฑในการใหคา ดังนี้
๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถา เป น กิ จ กรรมหรื อขั้น ตอนหลักที่ สําคัญ ของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจ กรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกันไม
ดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง
วากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คา
ของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ ๑ เทานั้น
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๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
กิ จ กรรมหรื อขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย Stakeholders
รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิ จ กรรมหรือขั้ น ตอนการปฏิ บั ติงานนั้ น เกี่ย วของกั บ ผลกระทบทางการเงิน รายได ล ด
รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ผลกระทบต อ ผู ใ ช บ ริ ก าร กลุ ม เป า หมาย
Customer/User คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ผลกระทบต อ กระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ (ตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk
level matrix))
คาความเสี่ยง
ระดับความจําเปน ระดับความรุนแรง
รวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝาระวัง
ของผลกระทบ
(จําเปน x
1 2 3
1 2 3
รุนแรง)
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทํา
2
1
2
รางขอบเขตงาน (TOR)
2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนด
2
2
4
ราคากลาง
3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจกา
2
2
4
จาง ตรวจรับพัสดุ
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ขั้น ตอนที่ ๔ ให นํ าค าความเสี่ ย งรวม (จํ าเป น X รุน แรง) จากตารางที่ ๓ มาทํ าการประเมิ น การ
ควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
• ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร
ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
• พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงาน องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ
• ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ
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ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตงาน
(TOR)
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจกาจาง ตรวจรับ
พัสดุ

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
การ
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่ํา (1)
คอนขางต่ํา (2) ปานกลาง (3)
พอใช
ออน

4
ปานกลาง (5)
คอนขางต่ํา
(4)
ปานกลาง (7) คอนขางต่ํา (8)

คอนขางสูง
(6)
สูง (9)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให เลือกเหตุการณ ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk –
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง
มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกลาว พบวา คาประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ 2-4
หรืออยูในระดับความเสี่ยงต่ํา – คอนขางต่ํา คุณภาพการจัดการอยูในระดับ ดี – พอใช การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะอยูในระดับเฝาระวัง และทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต
1. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทําราง
ขอบเขตงาน(TOR)
2. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนดราคา
กลาง
3. การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจกาจาง
ตรวจรับพัสดุ

มาตรการปองกันการทุจริต
1. จั ด กิ จ กรรมฝ ก อบรม ส ง เสริ ม ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม องคความรูดานการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต สงเสริมวัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวน
งานที่เกี่ยวของ
2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝา
ระวั ง การทุ จริ ต เช น พั ฒ น าระบ บ เท คโน โล ยี
สารสนเทศ เพิ่ มช องทางการรอ งเรี ย นการทุ จ ริต ที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความตระหนั ก รู ด า นการ
ดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต
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ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยันผลการ
ปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยง การ
ทุจริตตอไป ออกเปน ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการปองกันการทุจริต

1.

1 . จั ด กิ จกรรมฝ ก อบ รม ส ง เส ริ ม ด าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม องค ค วามรู ด า นการ
ป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ส ง เสริ ม
วัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวนงานที่
เกี่ยวของ
2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกัน
และเฝ า ระวั งการทุ จ ริ ต เช น พั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพิ่ ม ช อ งทางการ
รองเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูดาน
การดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต

2.
3.

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอน
การจัดทํารางขอบเขต
งาน(TOR)
(คาความเสี่ยงรวม = 2)
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอน
การกําหนดราคากลาง
(คาความเสี่ยงรวม = 4
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอน
การตรวจกาจาง ตรวจรับ
พัสดุ
(คาความเสี่ยงรวม = 4)

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง






 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสี เหลื อ ง : เกิ ดกรณี ที่ อยู ในขายความเสี่ย ง แต แ ก ไขไดทั น ท ว งที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง (คาความเสี่ยงรวมไมเกิน
ระดับ 6)
 สถานะสีแดง
: เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง (คาความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6)
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ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๗ นํ าผลจากทะเบี ยนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓
สถานะ ซึ่งในขั้น ตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ ยงการทุจ ริต ที่อยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) คาระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยูในระดับเกินกวาการ
ยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) คาระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยูในระดับ ที่
เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ความเสี่ยงอยูในระดับยังไมเกิด
ควรเฝาระวังตอเนื่อง
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการกําหนดราคา
กลาง
(คาความเสี่ยงรวม = 4)
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการตรวจกาจาง
ตรวจรับพัสดุ
(คาความเสี่ยงรวม = 4)

ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดทําราง
ขอบเขตงาน(TOR)
(คาความเสี่ยงรวม = 2)

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
1. จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
องคความรูดานการปองกันปราบปรามการทุจริต สงเสริม
วัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวนงานที่เกี่ยวของ
2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวัง
การทุจริต เชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มชอง
ทางการรองเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความตระหนั ก รู ด า นการ
ดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม
1. จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
องคความรูดานการปองกันปราบปรามการทุจริต สงเสริม
วัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวนงานที่เกี่ยวของ
2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวัง
การทุจริต เชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มชอง
ทางการรองเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความตระหนั ก รู ด า นการ
ดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๘ เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ
เสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเปน
เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่
1.

2.
3.

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
แดง
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอน
การจัดทํารางขอบเขต
งาน(TOR)
(คาความเสี่ยงรวม = 2)
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอน
การกําหนดราคากลาง
(คาความเสี่ยงรวม = 4)
การจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอน
การตรวจกาจาง ตรวจรับ
พัสดุ
(คาความเสี่ยงรวม = 4)

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๙ เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุ จริต ตารางที่ ๘ ตอผูบ ริหารของหน วยงาน ซึ่งหวงระยะเวลาของ การ
รายงานผล ขึ้นอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และ
ตารางที่ ๑๐ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน
การรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ย งของมหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย มีการรายงานทุกรอบ 6 เดือน ของปการศึกษา ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จะตองรายงาน
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 (ยังไมถึงกําหนดรายงาน)
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