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 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนัก

ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 การนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน 

ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีมีการกระทําทุจริตเกิดข้ึน องคกรก็

สามารถรับทราบอยางรวดเร็วและหาวิธีการท่ีจะบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหเหลือนอยท่ีสุด เพราะไดมี 

การเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแต

อยางใด สํานักงานตรวจสอบภายใน  ไดรับมอบหมายใหประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการ

ทุจริต ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ซ่ึงประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชนทับซอนในองคกร ปฏิบัติตามคูมือแนวทาง

ประเมินความเสี่ยงทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 

ป.ป.ท.) เพ่ือกําหนดเปนคูมือปองกันการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชนทับซอนในองคกร 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังไดจัดทําคูมือการ

ประเมินการทุจริต โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนใหกับทุกสวนงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย

และผูท่ีสนใจในการสรางความเขาใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริตข้ึน ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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1.1  หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศผล

คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 25 

มกราคม 2560 ประเทศไทยไดรับคะแนน 35 คะแนน อยูในลําดับท่ี 101 จากประเทศท่ีเขารวมประเมิน

ท้ังหมด 136 ประเทศ ลดลงจากป 2558 ซ่ึงประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยูในลําดับท่ี 76 จาก

ประเทศท่ีเขารวมการประเมิน 168 ประเทศ ผลคะแนนพบวา แหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการอํานวย

ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอยางมากในป 2559 ประเทศไทยมีแหลงการประเมินท่ีคะแนนลดลง

มากท่ีสุด ซ่ึงเปนแหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหวาภาคธุรกิจเก่ียวของกับการทุจริตมากนอย

เพียงใด และการสํารวจจากนักธุรกิจ ท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยวาภาคธุรกิจตองจายเงินสินบนใน

กระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด  

 จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และเพ่ือเปนการขับเคลื่อน

กลไกภาครัฐใหดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 

2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ (1) ใหทุกสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน

ราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเห็นความจําเปนท่ีตองมีการจัดทําแผนความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการกําหนดมาตรการและแนวทางในการแกไขความเสี่ยงท่ีมีอยูใน

ระดับรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงอันอาจทําใหการปฏิบัติงานเปนไปไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดการจัดทําการ

วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยอยางยิ่งท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเปนปจจัยสําคัญ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานท่ี

อาจกอใหเกิดการใชประโยชนจากตําแหนงหนาท่ี หรือเปนสาเหตุของการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมสุจริต 

 

1.2  นิยามของการทุจริต สินบน และผลประโยชนทับซอน 

• “ทุจริตในภาครัฐ”  หมายความวา ทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

• “ทุจริตตอหนาท่ี”  หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี 

หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใช

บทท่ี ๑ 
บทนํา 
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อํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนหรือ

กระทําการอันเปน ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

• “ประพฤติมิชอบ”  หมายความวา การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝน

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงิน

หรือทรัพยสินของ แผนดิน  

• “สินบน” (Bribery) หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเสนอวาจะให สัญญาวาจะให มอบ

ให การยอมรับ การให หรือการรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะจูงใจให 

กระทําการหรือไมกระทําการท่ีขัดตอหนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด หมายถึง  

 - ทรัพยสิน หมายถึง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได เชน เงิน ท่ีดิน รถ 

เปนตน  

 - ประโยชนอ่ืนใด เชน การสรางบานหรือตกแตงบานโดยไมมีคิดราคา หรือคิดราคาต่ํา 

• “ผลประโยชน ทับซอน”  คําวา Conflict of Interest มีผู ให คํ าแปลเปนภาษาไทยไว

หลากหลาย เชน “การขัดกันแหง ผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม” หรือ “การขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและ ประโยชนสวนรวม” หรือ “การขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและ

ผลประโยชนสวนบุคคล” หรือ “ประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนขัดกัน” 

หรือบางทานแปลวา “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “ความขัดแยงทางผลประโยชน”  

คูมือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน 

บุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ไดใหความหมายไวดังนี้  

o “ประโยชนสวนบุคคล” (Private Interests) คือ การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะเอกชน

หรือเจาหนาท่ี ของ รัฐในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตางๆ เพ่ือประโยชนสวนตน ครอบครัว 

เครือญาติ พวกพอง หรือของกลุมในสังคมท่ีมีความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ เชน การประกอบอาชีพ การทํา

ธุรกิจ การคา การลงทุน เพ่ือหาประโยชนในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปนตน 

o “ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ” (Public Interests)  คือ การท่ีบุคคล

ใดๆ ในสถานะท่ีเปน เจาหนาท่ีของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน ของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาท่ีหรือไดปฏิบัติหนาท่ีอันเปนการดําเนินการ

ในอีกสวนหนึ่งท่ีแยกออกมาจาก การดําเนินการตามหนาท่ีในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตาม

หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐจึงมี วัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพ่ือประโยชนของสวนรวม หรือการรักษา

ประโยชนสวนรวมท่ีเปนประโยชนของรัฐ การท าหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐจึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับ

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ ความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตาง ๆ กันท่ีเหมือน

หรือคลายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแตการกระทําในสถานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐกับ

การกระทําในสถานะเอกชน จะมีความแตกตางกันท่ี วัตถุประสงคเปาหมายหรือประโยชนสุดทายท่ีแตกตางกัน  

o “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับ

ซอน” (Conflict of interests)  คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการในกิจการ
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สาธารณะท่ีเปนการดําเนินการตาม อํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองคกรของรัฐ เพ่ือ

ประโยชนของรัฐหรือเพ่ือประโยชนของ สวนรวม แตเจาหนาท่ีของรัฐไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง 

หรือเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในรูปแบบตาง ๆ หรือนําประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธสวนตนเขามามี

อิทธิพลหรือเก่ียวของในการใชอํานาจหนาท่ีหรือดุยล พินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ 

หรือดําเนินการดังกลาวนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนในทาง การเงินหรือประโยชนอ่ืน ๆ สําหรับตนเองหรือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง”  

• รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม การขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มีไดหลายรูปแบบไมจํากัดอยูเฉพาะใน รูปแบบตัวเงิน หรือ

ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสินดวย จําแนก

รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ออกเปน 7 รูปแบบ คือ  

 1. การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซ่ึงผลประโยชนตาง ๆ ไม

วาจะเปน ทรัพยสิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืน

ใดในลักษณะ เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชนตาง ๆ นั้น ไดสงผลใหการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของ

รัฐในการดําเนินการ ตามอํานาจหนาท่ี  

 2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคู สัญญา (Contracts) เปนการท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐ โดยเฉพาะผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด 

โดยอาจจะเปน เจาของบริษัทท่ีทําสัญญาเอง หรือเปนของเครือญาติ สถานการณเชนนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแยง 

หรือเรียกไดวาเปนท้ัง ผูซ้ือและผูขายในเวลาเดียวกัน  

 3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนา ท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ  (Post-

employment) เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ี

ดําเนินธุรกิจประเภท เดียวกันหรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกับหนวยงานเดิม โดยใชอิทธิพลหรือความสัมพันธ

จากท่ีเคยดํารงตําแหนงใน หนวยงานเดิมนั้น หาประโยชนจากหนวยงานใหกับบริษัทและตนเอง  

 4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีไดหลาย

ลักษณะ ไมวาจะเปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ ท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคการ

สาธารณะท่ี ตนสังกัด หรือการรับจางพิเศษเปนท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความ

นาเชื่อถือวาโครงการ ของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู  

 5. การรูขอมูลภายใน (Inside information) เปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ใชประโยชน

จากการท่ีตนเองรับรูขอมูลภายในหนวยงาน และนําขอมูลนั้นไปหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

อาจจะไปหา ประโยชนโดยการขายขอมูลหรือเขาเอาประโยชนเสียเอง  

 6. การใชทรัพย สินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนําเอาทรัพยสินของราชการซ่ึงจะตองใช
เพ่ือประโยชนของ ทางราชการเทานั้นไปใช เพ่ือประโยชนของตนเองหรือพวกพอง หรือการใชให
ผูใตบังคับบัญชาไปทํางานสวนตัว   
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 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling) 
เปน การท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง 
หรือ การใชงบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง  

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณา “รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคล กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .....” ทําใหมีรูปแบบเพ่ิมเติมจาก ท่ีกลาวมาแลวขางตนอีก 2 กรณี คือ 

 8. การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) หรือ

อาจจะเรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษ เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาท่ีทําใหหนวยงาน

ของตนเขา ทําสัญญากับบริษัทของพ่ีนองของตน  

 9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 

(Influence) เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง โดยเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีขมขู

ผูใตบังคับบัญชาใหหยุดทํา การตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน  

 

ท่ีมา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม 

จิตพอเพียง ความอาย และไมทนตอการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจําป 2561 

 

1.3  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

   มาตรา 126 นอกจากเจาพนักงานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว หามมิให

กรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

ดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

  (1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้น 

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

  (2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจา

พนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน 

การกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

ไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

  (3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือ ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

สวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับ

สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ในฐานะท่ีเปนเจาพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไมวาโดยตรง

หรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือ 

บริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
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  (4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ 

เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้น

สังกัดอยู หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชน

นั้นอาจ ขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานของรัฐผูนั้น  

 ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดวย โดยใหถือวา

การดําเนินกิจการของคูสมรสเปนการดําเนินกิจการของเจาพนักงานของรัฐ เวนแตเปนกรณีท่ี คูสมรสนั้น

ดําเนินการอยูกอนท่ีเจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง  

  คูสมรสตามวรรคสองใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียน สมรส

ดวยท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

  เจาพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ตองดําเนินการไมใหมีลักษณะดังกลาวภายใน 

สามสิบวันนับแตวันท่ีเขาดํารงตําแหนง  

  มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปน

เงินไดจาก ผูใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดย

อาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตาม

หลักเกณฑและจํานวนท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุพการี ผูสืบสันดาน

หรือญาติท่ี ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการ

เปน เจาพนักงานของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  

  มาตรา 176 “ผูใดใหขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกเจาพนักงานของรัฐ 

เจาหนาท่ี ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ เพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทํา

การ หรือ ประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

หรือท้ังจํา ท้ังปรับ  

  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับนิติบุคคลใดและกระทํา

ไป เพ่ือประโยชนของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันมิ

ใหมี การกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้และตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทา แตไม

เกิน สองเทาของคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชนท่ีไดรับ  

  นิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึงนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึน

ตาม กฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย บุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง 

ใหหมายความถึงผูแทนของนิติบุคคล ลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระทําการเพ่ือหรือใน

นามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีหนาท่ีและอํานาจในการนั้น หรือไมก็ตาม  
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 2.  คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบ  

  เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติในการดูแลความปลอดภัยใหแก

ประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกัน

และแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ

แกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิด

การทุจริตประพฤติมิชอบได  

  ขอ 2 ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทํา

การหรือ เก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการ

และหัวหนา หนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย 

มาตรการทางปกครอง และ มาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว  

  ขอ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ

หัวหนา หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด  

  ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลยไมดําเนินการตามขอ 2 

และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี  

  ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา 

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ

พิสูจนเก่ียวกับ การทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 

และรายงานผล การปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยาง

ตอเนื่อง  

 3. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือ ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึง

กําหนดหลักเกณฑ และจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย

ธรรมจรรยา ไวดังนี้ 

   ขอ 3 ในประกาศนี ้ 
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  “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชน อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

  “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม  

  “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ

บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

  ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือ ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแต การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้  

  ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้  

   (1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 

   (2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ

จาก แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  

   (3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป  

  ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว

หรือมีราคา หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ี

จะตองรับไวเพ่ือรักษา ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงาน

รายละเอียดขอเท็จจริง เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก

ผูบังคับบัญชา เห็นวาไมมีเหตุท่ี จะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน

ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

โดยทันที  

  ขอ 7  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคา

มากกวาท่ี กําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษา

ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุด ของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีท่ี

สามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามี เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปน สิทธิของตนหรือไม  

  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรท่ี

เจาหนาท่ี ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นแกผูให โดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  
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  เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสิน

หรือ ประโยชนดังกลาวเลย  

  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา ซ่ึง

เปน หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือเปน กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับ

ทรัพยสินหรือ ประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผู ท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการในองคกรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจง

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชน นั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

  ขอ 8  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้

ใหใชบังคับ แกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. 2544  

  โดยท่ีท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการใหของขวัญ

และ รับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐไวหลายครั้ง เพ่ือเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมี 

การเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติท่ีไมถูกตอง เนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญใน 

ราคาแพง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกดวย และในการกําหนด

จรรยาบรรณ  ของเจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง ๆ ก็มีการกําหนดเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับ

คณะกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือ ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้นและ

กําหนดเปนหลักเกณฑ การปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปนการถาวร มี

มาตรฐานอยางเดียวกัน และมี ความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติใหเปนผลอยางจริงจัง ท้ังนี้ เฉพาะในสวนท่ีคณะคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติไมไดกําหนดไว  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

  ขอ 3 ในระเบียบนี้ “ของขวัญ” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหแกกันเพ่ือ

อัธยาศัยไมตรี และให หมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือ

เพ่ือการสงเคราะห หรือให เปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซ่ึงมิใชเปนสิทธิท่ีจัดไวสําหรับบุคคลท่ัวไปในการ

ไดรับการลดราคาทรัพยสิน หรือการ ใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออก

คาใชจายในการเดินทางหรือทองเท่ียว คาท่ีพัก คาอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไมวาจะใหเปน

บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง  



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หนา ๑๒ 

 

  “ปกติประเพณีนิยม” หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการใหของขวัญกัน และให

หมายความ รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ 

หรือการให ความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย  

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูในกํากับดแูลของรัฐทุกระดับ

ท้ังใน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ  

  “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ 9  

  “ผูบังคับบัญชา” ใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงานท่ีแบงเปนการภายใน

ของ หนวยงานของรัฐ และผูซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชา

หรือกํากับ ดูแลดวย  

  “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวม

บิดาหรือ มารดาเดียวกัน  

  ขอ 4 ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึง

อยูภายใต บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ขอ 5  เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา 

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันมิได  

  การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญท่ีมีราคาหรือ

มูลคา เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับ

ทรัพยสินหรือ ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได  

  เจาหนาท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบใหหรือ

จัดหา ของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได  

  ขอ 6  ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก

เจาหนาท่ี ของรัฐซ่ึงเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตามขอ 5  

  ขอ 7  เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก 

ผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐมิได  ถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไวใน

ขอ 8  

  ผูเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมาติดตองานหรือผูซ่ึง

ไดรับ ประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐในลักษณะดังตอไปนี้  

   (1) ผูซ่ึงมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เชน การขอใบรับรอง การ

ขอใหออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน  

   (2) ผูซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ เชน การจัดซ้ือ

จัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 

   (3) ผูซ่ึงกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุมหรือกํากับดูแล เชน 

การประกอบกิจการโรงงาน หรือธรุกิจหลักทรัพย เปนตน  



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หนา ๑๓ 

 

   (4) ผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของ 

เจาหนาท่ีของรัฐ  

  ขอ 8  เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก 

ผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐไดเฉพาะกรณีการรับของขวัญท่ีใหตามปกติประเพณีนิยม 

และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

กําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  ขอ 9  ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญแลว เจาหนาท่ีของรัฐทราบ

ในภายหลัง วาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้  ใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ ท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน

ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดไวตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  ขอ 10  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝา

ฝน ระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้  

   (1) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวา เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

ประพฤติ ปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด

โดย ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง  

   (2) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานของ

องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิด

ทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  

  ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีสอดสอง และใหคําแนะนําในการปฏิบัติ

ตาม ระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวาเจาหนาท่ี

ของรัฐผูใด ปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

แจงไปยัง ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี ้ 

  ขอ 12 เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนท่ัวไป ในการ

แสดง ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ 

ตามปกติ ประเพณีนิยม ใหเจาหนาท่ีของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุด

อวยพร หรือใช บัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ  

  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การ

แสดง การตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง แนะนําหรือกําหนดมาตรการ

จูงใจท่ีจะ พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด 
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  5.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  

  ขอ 4 ในระเบียบนี ้ 

  "การเรี่ยไร" หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสิน

ตามใจ สมัคร และใหหมายความรวมถึงการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซ่ึงมีการแสดงโดยตรงหรือ

โดยปริยายวา มิใชเปนการซ้ือขายแลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินท่ี

ไดมาท้ังหมดหรือ บางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย  

  "เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร" หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดใหมี

การเรี่ยไร ในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ท่ีปรึกษา 

หรือในฐานะ อ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น  

  ขอ 6 หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแต

เปนการเรี่ยไรตามขอ 19 หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) 

หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  

  หนวยงานของรัฐซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร 

นอกจาก จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ไวในระเบียบนี้ ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับ

กฎหมายวาดวยการ ควบคุมการเรี่ยไรก็ได  

  ขอ 8  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรียกโดยยอวา “กคร.” 

ประกอบดวยรอง นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน

ประธานกรรมการ ผูแทน สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน

กระทรวงมหาดไทย ผูแทน กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและ เลขานุการ  

  กคร. จะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสองคนเปน

ผูชวยเลขานุการ ก็ได  

  ขอ 18  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี 

จะ พิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

   (1) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรัฐ

นั้นเอง 

   (2) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือ

พัฒนา ประเทศ  

   (3) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน  

   (4) เปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล

ท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว  

  ขอ 19  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองขอ

อนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี  
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   (1) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได  

   (2) เปนการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพ่ือชวยเหลือ

ผูเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดท่ีสําคัญ  

   (3) เปนการเรี่ยไรเพ่ือรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน  

   (4) เปนการเรี่ยไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจํานวนเงิน

หรือมูลคา ตามท่ี กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   (5) เปนการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรตามขอ 18 (4) ซ่ึง กคร. ไดประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ  

   (6) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขอ

อนุมัติ ตามระเบียบนี้แลว  

  ขอ 20  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ 19 ใหจัดใหมีการเรี่ยไร

หรือเขาไป มีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้  

   (1) ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน  

   (2) กําหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร 

   (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง เวนแตโดย

ลักษณะ แหงการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือ

ทรัพยสินนั้นไว เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได  

   (4) จัดทําบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทาง

ราชการ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีสิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีท่ีเปนการเรี่ยไรท่ีกระทําอยาง

ตอเนื่อง และ ปดประกาศโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐท่ีไดทําการเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวัน

เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป ไดทราบและจัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการดําเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานท่ีสําหรับ

ประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการดวย  

   (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมท้ังสงบัญชีตาม (4) ใหสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดจัดทําบัญชีตาม (4) แลวเสร็จ หรือในกรณีท่ีเปนการเรี่ยไรท่ีไดกระทํา

อยางตอเนื่อง ใหรายงานการเงินพรอมท้ังสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน  

  ขอ 21  ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการดังตอไปนี้  

   (1) กําหนดประโยชนท่ีผูบริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับซ่ึงมิใชประโยชนท่ีหนวยงานของรัฐ

ได ประกาศไว  

   (2) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาท่ีแนนอน เวนแต 

โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดงหรือบัตร 

เขารวมการแขงขัน เปนตน  

   (3) กระทําการใด ๆ ท่ีเปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระทําใน

ลักษณะท่ีทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไมชวยทําการเรี่ยไร

หรือบริจาคไมวา โดยทางตรงหรือทางออม 
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    (4) ใหเจาหนาท่ีของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา

หรือ บุคคลอ่ืนออกทําการเรี่ยไร  

  ขอ 22  เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับ

อนุญาตจาก คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ

จะตองไมกระทํา การดังตอไปนี้  

   (1) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาท่ีใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไร ไมวาจะเปนการโฆษณา

ดวย สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอ่ืน หรือดวยวิธีการอ่ืนใด  

   (2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรให หรือ

กระทําใน ลักษณะท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือ

หลีกเลี่ยงท่ีจะไม ชวยทําการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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2.1  วัตถุประสงคของการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ท่ี

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต

ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมิน ความ

เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต 

หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความ

เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช เพราะไดมี

การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใช การเพ่ิมภาระงานแต

อยางใด  

 วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 

หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกัน

การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

2.2  การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ

การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู

และยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนใน

ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  

2.3  กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 

2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน ท่ี

ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป 1992 โดยท่ีผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุม

ภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal 

Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้ ง ท่ี  2 เม่ือป  2009 

เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในป 2013 

เปนแนวทางเพ่ิมเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework 

บทท่ี ๒ 
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and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ท่ีกําหนดใหมีการ

ควบคุมภายในแตเพ่ิมเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสอง ใน

ภาพรวม ของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะ

ตอบสนอง ตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  

  

สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  

  หลักการท่ี 1 – องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  

  หลักการท่ี 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล  

  หลักการท่ี 3 - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  

  หลักการท่ี 4 - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  

  หลักการท่ี 5 – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

 องคประกอบท่ี 2: การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

  หลักการท่ี 6 – กําหนดเปาหมายชัดเจน  

  หลักการท่ี 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  

  หลักการท่ี 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  

  หลักการท่ี 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน  

 องคประกอบท่ี 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

  หลักการท่ี 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

  หลักการท่ี 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม  

  หลักการท่ี 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

 องคประกอบท่ี 4: สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  

  หลักการท่ี 13 – องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ  

  หลักการท่ี 14 - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได  

  หลักการท่ี 15 - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุม

ภายใน  

 องคประกอบท่ี 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

  หลักการท่ี 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

  หลักการท่ี 17 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และ

เหมาะสม  

 ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function 

(มีอยูจริง และ นําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมี

ประสิทธิผล  
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 สําหรับคูมือฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบท่ี ๒ หลักการท่ี ๘ ในเรื่อง

การประเมินความเส่ียงการทุจริต เปนหลัก  

 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  

  Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีก  

  Detective  : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง

ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร   

  Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวนท่ี

พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรูวาทํา

ไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามา

ไดอีก  

  Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปรามลวงหนาใน

เรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 

(Unknown Factor)  

2.๔  องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต  

 องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประอบดวย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม กํากับควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 

องคประกอบการทุจริต หรอืสามเหล่ียมทุจริต 
(The Fraud Triangle) 
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• การระบุความเสี่ยง 

• การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

• การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

• เมทริกสระดับความเสี่ยง 

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

• การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

• การจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ง 

• แผนบริหารความเสี่ยง 

• จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

2.5  ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต  

 ประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้  

 ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

 ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  

 ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.๖  ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

 มี ๙ ข้ันตอน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

๑. 

๙. 

๒. 

๓. 

๔. 

๖. 

๘. 

๕. 

๗. 
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 กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต

ละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซ่ึงคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว ๓ ดาน 

ดังนี้  

 (1)  ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

 (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  

 (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  

 เม่ือคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการ

ดําเนินงาน ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑใน

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. เลือกงานดานท่ีจะทําการประเมิน 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะทําการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

๓. เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑ

การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน ท่ีจะทําการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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ข้ันตอนท่ี ๑ การระบุความเส่ียง (Risk Identification)   

ข้ันตอนท่ี ๑ นําขอมูลท่ีไดจากข้ันเตรียมการในสวนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ การ

ปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ยอม

ประกอบไปดวยข้ันตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนท่ี ๑ ใหทําการระบุความเสี่ยง อธิบาย

รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตอง

คํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการ

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการ

ดําเนินงานท่ีไมไดอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความ

เสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยงซ่ึงเปน Known Factor 

หรือ Unknown Factor 
 

Known Factor  ความเสี่ยงท้ัง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมา

กอน คาดหมายไดวา มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้า หรือมีประวัติ 

มีตํานานอยูแลว  

Unknown Factor  ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการ

ลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ)  

 เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ ใชวิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงดานการในความโปรงใสของการใช
อํานาจและตําแหนงหนาท่ี (ดานการจัดซ้ือจัดจาง) ดังนี้ 
 

WORK 
SHOP 

การ
สัมภาษณ 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

เปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติกับ
องคกรอ่ืน 

ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นท่ีมี

โอกาสเกิด 

การระดม
สมอง 

Risk 
dentification 

Risk 
Identification 

เทคนิคในการ
คนหาความเสี่ยง

การทุจริต 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 

   ๑. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   

  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

 3. ความเสี่ ยงการทุจริตในความโปร งใสของการใช จ ายงบประมาณและการบริหาร 

          จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือกระบวนงาน/งาน :   กระบวนการประเมินความเส่ียงการทุจริตและการบริหารจัดการ 

    ความเส่ียงความเส่ียงารทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ช่ือหนวยงาน / กระทรวง :   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบ :   สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

โทรศัพท    :   0 3524 80000 

ตารางท่ี 1 ระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดานการจัดซ้ือจัดจาง 
ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1. ข้ันตอนหลัก การจัดทํารางขอบเขตงาน 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 

- มีกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมี

การเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง 

การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

 การกําหนดคุณลักษณะ

เฉ พ า ะ  คุ ณ ส ม บั ติ

ท า ง ด า น เท ค นิ ค ไม

เหมาะสม เกินความ

จํ า เป น  ทํ าให ต องใช

ตนทุนเกินความจําเปน 

2. ข้ันตอนหลัก  การกําหนดราคากลาง 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสียงการทุจริต 

- มีกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมี

การเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง 

การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

ผลการประกวดราคา 

ราคากลางสูงกวาราคาท่ี

ประกวดได 

 

3. ข้ันตอนหลัก  การตรวจการจาง 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสียงการทุจริต 

- มีกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมี

การเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง 

การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

คณะกรรมการตรวจการ

จาง / 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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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง   

ข้ันตอนท่ี 2 ใหนําข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง  โดยระบุสถานะความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

• สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ํา 

• สถานะสีเหลือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามรถใชความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหวางปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได 

• สถานะสีสม  :  ความเสี่ยงระดังสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคนหลายสวน
งานภายในองคกร มีหลายข้ันตอนจนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามสวนงานตามหนาท่ีปกติ 

• สถานะสีแดง :  ความเสียงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเกียวของกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

•  
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจาร 

สีเขียว สีเหลือง สีสม สีแดง 
1. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการจัดทําราง
ขอบเขตงาน (TOR) 

    

2. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการกาหนดราคา
กลาง  

    

3. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการตรวจการจาง 
ตรวจรับพัสดุ  

    

 
 
ข้ันตอนท่ี ๓ เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 

 ข้ันตอนท่ี ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง

มาก ท่ีเปน สีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับ ความจําเปนของ

การเฝาระวัง ท่ีมีคา ๑ - ๓ คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา ๑ - ๓ เชนกัน คา ๑ - ๓ โดยมี

เกณฑในการใหคา ดังนี้ 

 ๓.๑  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

 - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือ

ข้ันตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการปองกันไม

ดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาท่ีอยูในระดับ ๓ หรือ ๒ 

  - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง

วากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คา

ของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ ๑ เทานั้น 
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 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

  กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 

  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 

รายจายเพ่ิม Financial คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 

  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบั ติงานนั้นผลกระทบตอผู ใชบริการ กลุมเป าหมาย 

Customer/User คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 

  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี ๑ หรือ ๒ 

 

ตารางท่ี ๓   SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิติ (ตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (Risk 

level matrix)) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความจําเปน

ของการเฝาระวัง 

1   2   3 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

1   2   3 

คาความเส่ียง

รวม 

(จําเปน x 

รุนแรง) 

1. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการจัดทํา

รางขอบเขตงาน (TOR) 

2 1 2 

2. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการกําหนด

ราคากลาง 

2 2 4 

3. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการตรวจกา

จาง ตรวจรับพัสด ุ

2 2 4 

 

ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ข้ันตอนท่ี ๔  ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมินการ

ควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ 

(คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

• ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร 

ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 

• พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ

ผลงาน องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 

• ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

คุณภาพ

การ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียง

ระดับต่ํา 

คาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 

คาความเส่ียง

ระดับสูง 

การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการจัดทํารางขอบเขตงาน

(TOR) 

ดี ต่ํา (1) คอนขางต่ํา (2) ปานกลาง (3) 

การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการกําหนดราคากลาง พอใช 4 

คอนขางต่ํา  

(4) 

ปานกลาง (5) คอนขางสูง 

(6) การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการตรวจกาจาง ตรวจรับ

พัสดุ 

 ออน ปานกลาง (7) คอนขางต่ํา (8) สูง (9) 

 

ข้ันตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเส่ียง 

 ข้ันตอนท่ี ๕ ใหเลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 

Control Matrix Assessment ในตารางท่ี ๔ ท่ีอยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง 

มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง 

 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกลาว พบวา คาประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ 2-4 

หรืออยูในระดับความเสี่ยงต่ํา – คอนขางตํ่า คุณภาพการจัดการอยูในระดับ ดี – พอใช การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจะอยูในระดับเฝาระวัง และทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 

ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเส่ียง 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

1. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการจัดทําราง

ขอบเขตงาน(TOR) 

1. จัด กิจกรรมฝกอบรม ส งเสริมด าน คุณธรรม 

จริยธรรม องคความรูดานการปองกันปราบปรามการ

ทุจริต สงเสริมวัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวน

งานท่ีเก่ียวของ 

2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและเฝา

ระวั งก าร ทุ จ ริ ต  เช น  พั ฒ นาระบ บ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ เพ่ิมชองทางการรองเรียนการทุจริตท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูดานการ

ดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต  

 

2. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการกําหนดราคา

กลาง 

3. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการตรวจกาจาง 

ตรวจรับพัสดุ 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หนา ๒๗ 

 

ข้ันตอนท่ี ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

 ข้ันตอนท่ี ๖ เพ่ือติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม

แผนบริหารความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี ๕ ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพ่ือเปนการยืนยันผลการ

ปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยง การ

ทุจริตตอไป ออกเปน ๓ ส ีไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต 
โอกาส/ความเส่ียงการ

ทุจริต 

สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 

1. 1 . จั ด กิ จกรรมฝ ก อบ รม  ส ง เส ริม ด าน

คุณธรรม จริยธรรม องคความรูดานการ

ป องกันปราบปรามการทุ จริต  ส ง เสริม

วัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวนงานท่ี

เก่ียวของ 

2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกัน

และเฝาระวังการทุจริต เชน พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมชองทางการ

รองเรียนการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูดาน

การดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต  

การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน

การจัดทํารางขอบเขต

งาน(TOR) 

(คาความเสี่ยงรวม = 2) 

   

2. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน

การกําหนดราคากลาง 

(คาความเสี่ยงรวม = 4 

   

3. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน

การตรวจกาจาง ตรวจรับ

พัสดุ 

(คาความเสี่ยงรวม = 4) 

   

  สถานะสีเขียว  :  ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 

  สถานะสีเหลือง    :  เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง (คาความเสี่ยงรวมไมเกิน

ระดับ 6) 

  สถานะสีแดง       :  เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง (คาความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6) 

 
 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หนา ๒๘ 

 

ข้ันตอนท่ี ๗ จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 

 ข้ันตอนท่ี ๗ นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะ ๓ 

สถานะ ซ่ึงในข้ันตอนท่ี ๗  สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายท่ียังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม หรือ

มาตรการอะไรเพ่ิมเติมตอไป โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 

 ๗.๑  (สถานะสีแดง Red)  คาระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยูในระดับเกินกวาการ

ยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 ๗.๒  (สถานะสีเหลือง Yellow)  คาระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยูในระดับท่ี

เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

 ๗.๓  (สถานะสีเขียว Green) คาระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ความเสี่ยงอยูในระดับยังไมเกิด

ควรเฝาระวังตอเนื่อง  

     

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทําระบบความเส่ียง 

ความเส่ียงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการกําหนดราคา

กลาง 

(คาความเสี่ยงรวม = 4) 

1. จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 

องคความรูดานการปองกันปราบปรามการทุจริต สงเสริม

วัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ 

2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและเฝาระวัง

การทุจริต เชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมชอง

ทางการรองเรียนการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 . จัด กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูด านการ

ดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต  

การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการตรวจกาจาง 

ตรวจรับพัสดุ 

(คาความเสี่ยงรวม = 4) 

 

ความเส่ียงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอนการจัดทําราง

ขอบเขตงาน(TOR) 

(คาความเสี่ยงรวม = 2) 

1. จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 

องคความรูดานการปองกันปราบปรามการทุจริต สงเสริม

วัฒนธรรมสุจริต ใหกับบุคลากรทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ 

2. จัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและเฝาระวัง

การทุจริต เชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมชอง

ทางการรองเรียนการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 . จัด กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูด านการ

ดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริต  

 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หนา ๒๙ 

 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

 ข้ันตอนท่ี ๘ เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตามข้ันตอนท่ี ๗  มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ

เสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเปน

เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี 
สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1. การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน

การจัดทํารางขอบเขต

งาน(TOR) 

(คาความเสี่ยงรวม = 2) 

  

2.  การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน

การกําหนดราคากลาง 

(คาความเสี่ยงรวม = 4) 

 

3.  การจัดซ้ือจัดจาง ข้ันตอน

การตรวจกาจาง ตรวจรับ

พัสดุ 

(คาความเสี่ยงรวม = 4) 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

 ข้ันตอนท่ี ๙ เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ

สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางท่ี ๘ ตอผูบริหารของหนวยงาน ซ่ึงหวงระยะเวลาของ การ

รายงานผล ข้ึนอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซ่ึงแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ และ

ตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มีการรายงานทุกรอบ 6 เดือน ของปการศึกษา ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จะตองรายงาน

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 (ยังไมถึงกําหนดรายงาน) 

  
 
 
 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หนา ๓๐ 
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