


คํานําคํานํา  

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

ได ขับ เคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต โดยมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ซ่ึงเปนกลไก 

ภายใต ศูนย อํ านวยการต อต านการทุ จริตแห งชาติ  (ศอตช.) เป นกลไกหลั กในการขับเคลื่ อนหน วยงาน 

ภายในสังกัด/กํากับ ท้ังหนวยงานระดับกรม/เทียบเทา รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และจังหวัด เพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพใหการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนเครื่องมือลดคดี

การทุจริตในภาครัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงาน ป.ป.ท. จะทําการประเมินเชิงคุณภาพ ในการ

บริหารความเสี่ยงการทุจริตหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหมีการนําไปสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมเสริมสราง 

ความเขมแข็งใหกับหนวยงานภาครัฐ จึงไดจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption 

Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ 

“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต”(Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพ่ือให ศปท. กระทรวงใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนหนวยงานภายในสังกัด /กํากับ  

สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเปนกลไกของฝายบริหารและเปนฝายเลขานุการศูนยอํานวยการ

ตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ไดมุงเนนการวางระบบเพ่ือขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

ลดความเสี่ ยงการทุ จริ ตให ได มากท่ี สุ ด จึ งเป นเป าหมายของการขับเคลื่ อน และหวั งเป นอย างยิ่ ง 

วาคูมือฉบับนี้จะมีสวนสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

ไดอยางแทจริง 

สํานักงาน ป.ป.ท. 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 



  สารบญั                               
คํานํา 
สวนท่ี ๑ ความเปนมา          ๑ 
สวนท่ี ๒ การขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต                ๔ 

๒.๑ ทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุการทุจริต       ๔
 ๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต     ๖ 

๒.๓ วัตถุประสงค         ๖ 
๒.๔ หนวยงานเปาหมาย         ๖ 
๒.๕ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพทเฉพาะ คํานิยาม      ๗

 ๒.๖ ปจจัยสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต      ๘ 
สวนท่ี ๓ แนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต       ๙ 
 ๓.๑ กรอบตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring     ๙ 
                  Organization of the Treadway Commission (COSO)  
                    ๓.๑.๑ COSO  2013        ๙
          ๓.๑.๒ COSO  2017 (COSO ERM 2017)     ๑๑ 
           ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร   ๑๓                           
           ๓.๓ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       ๑๓ 
  ๑) ข้ันตอนท่ี ๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   ๑๓ 
                      ๒) ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต      ๑๗ 
                      ๓) ข้ันตอนท่ี ๓ การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ๒๐ 
สวนท่ี ๔ การขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต      ๒๒ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 ๔.๑ กลุมเปาหมายและการขับเคลื่อน       ๒๒  

๔.๒ กระบวนงาน/โครงการ ท่ีตองทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต           ๒๒ 
๔.๓ หนวยงานระดับกรม/เทียบเทาตองทําการประเมิน     ๒๔ 
๔.๔ กําหนดการรายงาน         ๓๒ 
๔.๕ แบบรายงาน         ๓๒ 
      ๔.๕.๑ แบบรายงานรอบท่ี ๑         ๓๒

       ๔.๕.๒ แบบรายงานรอบท่ี ๒         ๓๓ 
สวนท่ี ๕ เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต   ๓๗ 
(Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๑ วัตถุประสงคการประเมินเชิงคุณภาพ       ๓๗ 
๕.๒ ประเภทมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต      ๓๗

 ๕.๓ เกณฑประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต    ๓๘ 
 
 
 
 



 

                                          สารบัญ 
 

สวนท่ี ๖ แนวทางการจัดทํามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต                         ๔๓ 
 ๖.๑ กรอบแนวความคิด         ๔๓ 
 ๖.๒ แนวตัวอยาง การจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต    ๔๔     
       (Corruption Risk Control) 

๖.๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)     ๔๔ 
๖.๒.๒ สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)    ๔๔ 
๖.๒.๓ การควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control)    ๔๗ 

 ๖.๓ ตัวอยางความเสี่ยงการทุจริต        ๔๘   
สวนท่ี ๗ ภาคผนวก          ๕๒ 
            7.1 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)   ๕๒ 
     7.1.1 เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ    ๕๒                 
                              ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  7.1.2 แหลงขอมูลซ่ึง TI นํามาใชประเมินประเทศไทย                       ๕๒
  7.1.3 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ประเทศไทย              ๕๓
  7.1.4 ผูประเมิน วิธีการประเมินรายแหลงขอมูล               ๕๕ 
  ๗.๒ รายชื่อหนวยงาน          ๖๐ 
  ๗.๓ แนวปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะ  ๘๐ 
ของพัสดุหรือยี่หอของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอของหนวยงานของรัฐกรณีกําหนดสิ่งท่ี 
ไมใชสาระสําคัญ หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
  ๗.๔ รายการการเปดเผยขอมูลโครงการตอสาธารณะ โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ  ๘๓  
หรือ CoST (Infrastructure Transparency Initiative)   

๗.๕ ประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดําเนิน  ๘๕
โครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดชื้อจัดจางภาครัฐ แบบของขอตกลงคุณธรรม ฯ ประกาศ  
ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๗.๖ ตัวอยางขอตกลงคุณธรรม         ๙๓
          

      



บทนําบทนํา  

๑. ความเปนมา 

เม่ือวันท่ี  ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได เห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงาน ป.ป.ท. 
ใหรัฐบาลประกาศใหป ๒๕๖๐ เปนปแหงการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ 
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. ไดสรุปรายงานผลการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖) โดยบทสรุป พบวาแหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอยางมาก สํานักงาน ป.ป.ท. ไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อน 
ปแหงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ 
(คตช.) ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปจจุบันกลไกคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ไดยกเลิก
แลว โดยไดปรับหนาท่ีและอํานาจมารวมศูนยไวท่ีศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ใหเปน
กลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๓๕๘/๒๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ) 

สืบเนื่องจากผลการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (ตั้งแตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเปลี่ยนเปนเปนดัชนีการรับรูการทุจริต) ประจําป พ.ศ. 
๒๕๕๙ พบวาแหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจท้ังหมด ๔ แหลง มีคะแนน 
ลดลงอยางมากในป ๒๕๕๙ คือ GI ได ๒๒ คะแนน (ป ๒๕๕๘ ได ๔๒ คะแนน ลดลง ๒๐ คะแนน) WEF ได ๓๗ คะแนน 
(ป  ๒๕๕๘ ได  ๔๓  คะแนน ลดลง ๖ คะแนน) PERC ได  ๓๘  คะแนน (ป  ๒๕๕๘ ได  ๔๒ คะแนน 
ลดลง ๓ คะแนน) และ EIU ได ๓๗ คะแนน (ป ๒๕๕๘ ได ๓๘ คะแนน ลดลง ๑ คะแนน) ซ่ึงเปนแหลง 
การประเมิน ท่ี เก่ียวของกับการวิ เคราะห ว าภาคธุร กิจ เก่ียวของกับการทุจริตการจ ายเงินสินบน 
ในกระบวนการตาง ๆ ดังนั้น สะทอนใหเห็นวาในสายตานานาชาติยังไมเกิดความเชื่อม่ันในความโปรงใสของ
การดําเนินการธุรกิจในประเทศไทยโดยยังปรากฏการเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย
อยางรับรูได อีกท้ังยังสอดคลองกับสถานการณการทุจริตของประเทศไทย เม่ือป ๒๕๕๙ โดยเม่ือวันท่ี ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๐ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเปดเผยผลการสํารวจ 
ดัชนีสถานการณคอรรัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ในรอบ ๖ เดือน มีประเด็นท่ีเก่ียวของ
สอดคลองกับผลการประเมิน CPI ดวยเชนกัน ในเรื่องของรอยละการจายเงินพิเศษท่ีผูประกอบการตองจายใน
การทําธุรกิจกับภาครัฐ โดยเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ ๑ – ๑๕ ซ่ึงจากการสํารวจกอนวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
พบวาอยูท่ีรอยละ ๑๕ – ๒๕ และหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงรอบการสํารวจ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ ๑ – ๑๕ มาโดยตลอด สะทอนใหเห็นวาการจายเงินพิเศษเพ่ิมอาจเริ่มกลับมารุนแรงข้ึน 
สํานักงาน ป.ป.ท. ไดวางกรอบแนวทางขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของกับการคา 
การลงทุน จํานวน ๔๖ หนวยงาน ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ อยางนอยหนวยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยสํานักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวย

๑

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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การเปนแนวรวมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปแหงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ
ทางราชการ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ รวมกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของกับ
การคาการลงทุน ๔๖ หนวยงาน เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีพรอมปาฐกถาพิเศษ  
“ความคาดหวังในความรวมมือของหนวยงานภาครัฐในการตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ” 
  แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ดานการปองปราม ไดกําหนดให ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุกป                
และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
  ดังนั้น เพ่ือใหเปนการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยางเปนระบบและสามารถนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์และเปนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :  
CPI) สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงไดพัฒนาแนวทางการดําเนินการเพ่ือวางระบบ 
การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ ขับเคลื่อนผาน ศปท. โดยสํานักงาน ป.ป.ท. 
ไดเริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนมา 

โดยมีกรอบแนวความคิดท่ีใชควบคูกับการบริหารจัดการองคกรท่ีเชื่อวาสามารถนําไปสูการลด 
การทุ จริตประพฤติ มิชอบและนํ าพาหน วยงาน ไปสู การ เป นหน วยงาน ใสสะอาด เป น ท่ี ยอมรับ                         
คือแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงาน                           
ใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและนาเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption Control) 
หมายถึง การไมกระทําและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมท้ังรวมมือกันควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในองคกร  
ซ่ึงเปนตัวชี้ วัดหนึ่ งในการวัดสภาวะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI)  
ของธนาคารโลก (Word Bank) ท้ั งนี้ การนํ าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช ในองคกร                   
จะชวยเปนหลักประกันองคกรในระดับหนึ่งวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับ
การทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบปญหาก็นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึน                          
ก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ี ไม มีการนํ าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช                         
เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว  
 กรอบแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทท่ี ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท่ีมุงเนนใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยดัชนีการรับรูการทุจริต 
ของประเทศไทยอยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในชวงป พ.ศ. ๒๕๗๖ – 
๒๕๘๐ แผนยอยท่ี ๑ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ“ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนน การสรางนวัตกรรม
และมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยง               
ของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพท่ีดีจะสงผลใหปญหา         
การทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณท่ีเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถ               
มีงบประมาณไปพัฒนาสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน ลดตนทุนในการดําเนินคดี สรางความเชื่อม่ัน
ให กับนักลงทุนชาวตางชาติ เสริมสรางภาพลักษณของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เปนการสะทอนภาพลักษณการทุจริต                

                                        คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได เพราะคะแนนดัชนี CPI เปนหนึ่งในเครื่องมือท่ี 
กลุมนักลงทุนใชประเมินความนาสนใจในการลงทุนของแตละประเทศ โดยมองวาการทุจริตเปนหนึ่งในปจจัย                     
ท่ีเปนตนทุนหรือเปนความเสี่ยงในการเขามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี  CPI ท่ีสูง                      
ยอมสะทอนถึงภาพลักษณของประเทศท่ีดีและสรางความเชื่อม่ัน ดึงดูดใหกับนักลงทุนจากตางประเทศ                 
เขามาลงทุนเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

 

 

 

                                        คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



การขับเคลื่อนการขับเคลื่อน  
การประเมินการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต  

๒. การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๒.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัย ที ่นํา ไปสู การทุจร ิต  ประกอบดวย  Pressure/Incentive 
หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพ                  
การควบคุมกํากับ การควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุน   
การกระทําตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud 
ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ซ่ึงเปนนักสังคมวิทยาและอาชญวิทยา ชาวอเมริกัน ไดใหสมมติฐาน     
ไวในหนังสือชื่อ Other's People Money 

นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R.Cressey (1940) ยังมีทฤษฎ ี

Four-Sided Diamond Fraud ของ David T.Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และทฤษฎี GONE 

Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎี ท้ังสามไดกลาวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรม    

ผูกระทําผิดหรือสิ่งท่ีจะกอใหเกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้ 

๒

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                 (Corruption Risk Assessment)      สํานักงาน ป.ป.ท.
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Triangle Fraud Four-sided Diamond Gone Theory 

๑. Opportunity ๑. Capability 

๒. Opportunity 

๑. G-Greed 

๒. O-Opportunity 

๒. Pressure 

๓. Rationalization 

๓. Incentive / Motive 

๔. Rationalization 

๓. N-Need 

๔. E-Expectation 

 

     (ขอมูลจากบทความ ผูตรวจบัญชีสหกรณ มีบทบาทและหนาท่ีในการปองกันและตรวจสอบการทุจริต            
ในสหกรณไดอยางไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ) 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายความหมายของคําศัพท ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต  

Opportunity โอกาส เหตุการณ สถานการณท่ีเอ้ืออํานวย มีสิ่งลอตาลอใจ เปดโอกาส   
ท่ีจะฉกฉวยผลประโยชนเนื่องจากความบกพรองหรือจุดออนของ
ระบบงาน หรือชองวางของกฎระเบียบท่ีเปดโอกาสใหทําได 

Pressure ความกดดัน ความกดดันและแรงกดดันเม่ือเกิดเหตุการณคับขัน            
จากสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู มีความจําเปนตองการใชเงิน 

Incentive / Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ  

Capability ความสามารถ มีความสามารถท่ีทําไดท่ีเกิดจากอุปนิสัย ความสามารถ
เฉพาะตัวของผูปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอ้ือประโยชนท่ีจะประพฤติ            
มิชอบและทําการทุจริตได 

Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเขาขางตนเองวาสามารถทําได คนอ่ืนยังสามารถทําได
โดยไมคิดวาผิด มีความสามารถ และโอกาสท่ีเกิดจากตําแหนงหนาท่ี       

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลภมาก เห็นคนอ่ืนทําผิดแลวไมไดรับการ
ลงโทษ จับไมไดจึงหลงผิดอยากทําบาง ไมพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมี  

Need ความตองการอยากได ความตองการหรือความจําเปนท่ีตองการใชเงิน               
จึงเปนแรงกดดันใหทําทุกสิ่งท่ีทําไดเพ่ือใหไดเงินมา 

Expectation ความคาดหวัง คาดหวังวาสิ่งท่ีตนกระทําไมมีผูอ่ืนลวงรู และเอาผิดได หรือ
โอกาสท่ีจะถูกคนพบการกระทําท่ีผิด ถูกจับไดและรับการลงโทษนอยมาก 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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๒.๒ แนวทางการขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๒.๓ วัตถุประสงค 

       ๑) เพ่ือใหเขาใจจุดเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดการทุจริต 
      ๒) ปรับปรุงกลไกการทํางาน เพ่ือยับยั้งการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ 
      ๓) เพ่ือสนับสนุนและส งเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการบริหารราชการดวยความโปรงใส 

เปนธรรม ตรวจสอบได   
      ๔) เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  

๒.๔ หนวยงานเปาหมาย 

       หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน องคปกครองสวนทองถ่ิน และจังหวัด 

 

 

 

เรื่องรองเรียน 
การทุจริตทีเ่คย 

เกิดขึ้นแลว 

จํานวนคดี

 

เร่ืองท่ียังไมเกิด / หรือมี 
แตยังตรวจไมพบ หรืออาจ

สมยอมกัน 

Corruption Risk 
Assessment/ 
Corruption  
Risk Control 

 NEXT STEP 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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๒.๕ ประเภทความเส่ียงการทุจริต และศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

      ๒.๕.๑ ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
 

  
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕.๒ ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption 
Risk) 

การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรืออาจการกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานในอนาคต 

ความเสี่ยง (Risk) 

 

 

ความ น าจ ะ เป น ท่ี จ ะ เกิ ด เห ตุ ก ารณ บ างอย า ง ซ่ึ ง มี ผ ลกระท บ                         
ทําใหการดําเนินงาน ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือเบี่ยงเบน    
ไปจากท่ีกําหนดไว ท้ั งนี้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลในทางบวก                
หรือทางลบก็ได 
           ผลกระทบทางลบ   เรียกวา  ความเส่ียง                     
           ผลกระทบทางบวก  เรียกวา  โอกาส 

ความเสี่ยง /ปญหา ความเสี่ยง : เหตุการณท่ียังไมเกิด ตองหามาตรการควบคุม 
ปญหา : เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว รูอยูแลว ตองแกไขปญหา 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เปนข้ันตอนในการคนหาวามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอยางไรบาง 

โอกาส (Likelihood ) โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึน 

ความเสี่ยงทุจริตท่ีเก่ียวของกับ

การพิ จารณ าอนุมั ติ อ นุญ าต    

ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 

ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใส

ของการใชอํานาจ และตําแหนง

หนาท่ี 

ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใส

ของการใชจายงบประมาณและ   

การบริหารจัดการทรัพยากร  

ภาครัฐ 
 

 

1 
ประเภท 

ความเสี่ยงการทุจริต 

 

๑ ๒ ๓ 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
การทุจริต (Risk Score) 

คะแนนรวมท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
ท่ีเปนผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปจจัยคือโอกาส
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

ผูรับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผูปฏบิัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ  

Key Controls in place มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีหนวยงานมีอยูในปจจุบัน 

Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีหนวยงานจัดทําเพ่ิมเติม 

๒.๖ ปจจัยสําเร็จในการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

      ๑. ความมุงม่ันของผูนําองคกร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององคกร 
ท่ียอมรับวาความเสี่ยงการทุจริตมีอยูจริง หากมีประเด็นการทุจริตตองยกระดับเปนบทเรียนเพ่ือเรียนรู                    
และหาแนวทางการบริหารจัดการปองกันการเกิด ซํ้า กุญแจสําคัญ ท่ีชวยผลักดันใหองคกรเติบโต                       
ไมใชความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แตคือการท่ีผูนําองคกรตองทําใหเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตเปนนโยบายและแนวทางท่ีทุกสวนจะตองนําไปปฏิบัติ  

      ๒. ความเขาใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองคกร 
      ๓. กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยางท่ัวถึงท้ังองคกรและกระทําการ 

อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีตัวแทนผูเก่ียวของ การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตตองมีความเท่ียงธรรม     
ดวยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปท่ีกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมิน (Outside in) และอาจใหมี
ผูแทนจากภายนอก เชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเพ่ือใหมีมุมมองท่ีรอบดาน  

      ๔. มีการเปดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไชตของหนวยงาน                    
และมีการสื่อสารภายในหนวยงาน ติดตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง               
การทุจริตอยางตอเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุม                  
ความเสี่ยงการทุจริตท่ีกําหนดไวเพียงพอหรือไม และมาตรการท่ีกําหนดไวใชไดจริงหรือใชไดจริง แตไมไดผล 
และสรางความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองคกร  

 คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (Corruption Risk Assessment)   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



                    แนวทางแนวทาง  
          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

๓. แนวทางการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานสามารถดําเนินการตามแนวทางของหนวยงาน            

ไดทุกรูปแบบจะใชวิธีใดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก็ได หรือตามคูมือฉบับเดิมตามแนวทาง 

ท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. ไดจัดทําเม่ือป ๒๕๖๓ ซ่ึงมีการเผยแพรไวในเว็บไชตสํานักงาน ป.ป.ท. ก็ได 

สําหรับคูมือฉบับนี้ไดนํากรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 1. COSO 2013 internal Control 

2. COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance เนื่องจาก

การท่ีคูมือฉบับนี้ไดนําแนวคิดท้ัง 2013 และ 2017 

๓ .๑  กรอบตามหลักมาตรฐาน  Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission (COSO) 

 ๓.๑.๑ กรอบตาม COSO 2013 

กรอบหลักการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 

(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ 

มาตั้ งแต เริ่มออกประกาศใช เม่ือป  ๑๙๙๒  โดยท่ีผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายใน 

เพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป ๒๐๐๖ เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal Control 

over Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้ งท่ี  ๒  เม่ื อป  ๒๐๐๙  เป นแนวทาง 

ดานการกํากับ ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี ๓ ในป ๒๐๑๓ เปนแนวทาง

เ พ่ิ ม เติ ม ด า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  Internal Control – Integrated Framework : Framework and 

Appendices การปรับปรุงในป ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ๑๙๙๒ ท่ีกําหนดใหมีการควบคุมภายใน 

แตเพ่ิมเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของการกํากับ

ดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ในการท่ีจะตอบสนองตอความคาดหวัง

ของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ COSO ไดผลักดันใหกิจการตาง ๆ 

ทํ าการ ขับ เคลื่ อน  The Three Lines of Defense และ ถือว า เป น ส วน ห นึ่ งของ Internal Control 

Framework  

๓

 คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (Corruption Risk Assessment) 
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        ๓.๑.๑.๑ มาตรฐาน COSO 2013  ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ 

ดังนี้ 
 

 
 

 

องคประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

   หลักการท่ี ๑ – องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 

   หลักการท่ี ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 

   หลักการท่ี ๓ - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 

   หลักการท่ี ๔ - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 

   หลักการท่ี ๕ – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

 องคประกอบท่ี ๒ : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

   หลักการท่ี ๖ – กําหนดเปาหมายชัดเจน 

   หลักการท่ี ๗ – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

   หลักการท่ี ๘ – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

   หลักการท่ี ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
 

 องคประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

   หลักการท่ี ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

   หลักการท่ี ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 

   หลักการท่ี ๑๒ – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

 

 

 

 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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 องคประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

   หลักการท่ี ๑๓ - องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 

   หลักการท่ี  ๑๔ - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 

   หลักการท่ี ๑๕ - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอ 
         การควบคุมภายใน 
 

 องคประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

   หลักการท่ี ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

   หลักการท่ี ๑๗ – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา 

      และเหมาะสม 

        ๓.๑.๑.๒ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

               Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึน
ซํ้าอีก 
             Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ           
ตองสอดสองต้ังแตแรก ต้ังขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้น         
แกผูบริหาร   
             Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด                          
ในสวนพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor)  
ท้ังท่ีรูวาทําไป มีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม  ไมเปดชองวาง 
ใหการทุจริตเขามาไดอีก 
            Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม
ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา  
ในอนาคต (Unknown Factor)  
 

๓.๑.๒ กรอบตาม COSO 2017 (COSO ERM 2017) 

        COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance      
มุงชี้ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการทํางานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองคกรเขากับกลยุทธ และการดําเนินงาน
ขององคกร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนหัวใจสําคัญเพ่ือเปนกลไกในการผลักดันใหองคกรบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสราง มูลคาเพ่ิม (Value Enhancement) ใหกับองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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 ๓.๑.๒.๑ องคประกอบของกระบวนการบริหารความเส่ียงองคกร มี ๕  องคประกอบ ดังนี ้

 

            ๑ ) Governance and Culture (การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองคกร) 
ประกอบดวย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสรางการดําเนินงานตามเปาหมายกลยุทธ การกําหนด
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค การยึดม่ันตอคานิยมองคกร และการสรางความเขมแข็งดานทุนมนุษย 
                      ๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธและวัตถุประสงคองคกร) ประกอบดวย                
การวิเคราะหบริบทของธุรกิจ การกําหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือก             
ของกลยุทธจัดการความเสี่ยงองคกร และการวางเปาประสงคทางธุรกิจภายใตความเสี่ยง 
                      ๓) Performance (เปาหมายผลการดําเนินงาน) ประกอบดวยการระบุความเสี่ยง                    
การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลําดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวม
ของความเสี่ยงองคกรท้ังหมด 
                      ๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบดวย การประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความ
เสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองคกร 
                      ๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และ
การรายงาน) ประกอบดวย การใชสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใชชองทางการสื่อสารตาง ๆ 
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสําเร็จการดําเนินการ รวมท้ังวัฒนธรรมความเสี่ยง                 
ท่ีเกิดข้ึน 

สิ่งที่ COSO พยายามมุงเนนนําเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงใหเห็นวา
การบริหารความเสี่ยงองคกรนั้น เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการสรางคุณคาผานกลยุทธและตัวแบบธุรกิจของ
องคกรอยางแทจริง 

         “Good risk management and internal control are necessary for 
long term success of all organizations.” – COSO 
(บ ท ค ว า ม จ า ก  TRIS Academy Club Issue4 January 2018, "Organizational Excellence"               
โดย ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผูอํานวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอรปอเรชั่น) 
 
 
 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment)   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  13    

   ๓.๑.๒.๒ การบริหารความเส่ียงขององคกรหรือ ERM นั้นเปนแนวคิดในการบริหารความ
เส่ียงแบบใหม ซ่ึงแตกตางจาก แนวคิดแบบเดิมหลายประการท่ีสําคัญมี ดังนี้ 

แบบเดิม ERM 

ทําแยกเปนสวน ๆ หรือฝาย ๆ ทําแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร 

บริหารแบบตั้งรับ (รอใหเกิดปญหาแลวคอยแกไข) บริหารแบบเชิงรุก (ปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน) 

ทําเปนครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

มุงเนนดานลบเพ่ือลดความเสียหาย มุงเนนดานบวกดวยโดยแสวงหาโอกาสท่ีจะเปน 
ประโยชนแกองคกร ควบคูกับดานลบ 

 

๓.๒ การประเมินความเส่ียงการทุจริตมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร                             

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ

ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ี

มีการรับรูและยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบ

ภายในจะเปนในลักษณะกํากับติดตามความเสี ่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  

ควบคุมและตรวจสอบโดยใชอํานาจกฎหมาย หนวยงานของทางราชการจะเนนท่ีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

(Compliance) ซึ่งจําเปนแตไดผลนอยในการสราง “คุณภาพ” “คุณคา” ที ่เกิดจากการตรวจสอบ 

นอกจากนั้นยังเปนการเนน “อดีต” มากกวา “ปจจุบัน” และ “อนาคต” 

 
 
 

๓.๓ วิธีการประเมินความเส่ียงการทุจริต มีข้ันตอนหลัก ๓ ข้ันตอน และตารางประกอบการ
ประเมิน ดังนี้ 

   ๑) การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

          ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

                ๓) การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

          ข้ันตอนท่ี ๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
                                กอนทําการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกําหนดเกณฑสําหรับใชในการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา                 

จาก ๒ ปจจัย คือดานโอกาส และดานผลกระทบและการใหคะแนนท้ัง ๒ ปจจัย รายละเอียด ดังนี้  
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     โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณความ

เสี่ยง  ในชวงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ  

 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความ 

เสี่ยงนั้นโดยสามารถแบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบท่ีไมใชการเงิน 
 

 

 

 

๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในคู มือนี้ เปนเพียงตัวอยางในการกําหนดเกณฑ โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) ท้ังนี้หนวยงานตองเปนผูกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสม
ของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. ตัวอยาง เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา ๕ ครั้งตอป 

๔ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๔ ครั้งตอป 

๓ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๓ ครั้งตอป 

๒ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๒ ครั้งตอป 

๑ โอกาสเกิดการกระทําทุจริต ๑ ครั้งตอป 

 

 

 

  RISK 
Likelihood IMPACT 

ตัวอยาง การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕  เหตุการณท่ีอาจเกิดไดสูงมาก (รอยละ ๑๐ ข้ึนไป ) 

๔ เหตุการณท่ีอาจเกิดไดสูง (รอยละ ๑๐ ) 

๓ เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนบางครั้ง (รอยละ ๕ ) 

๒ เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนนอยมาก (นอยกวารอยละ ๓ )  

๑ เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดข้ึน ( ไมเกิดข้ึนเลย)  

 

๒. ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact) ทางดานการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๕ ความเสียหายตั้งแต........................... บาท ถึง......................... บาท 

๔ ความเสียหายตั้งแต.......................... บาท ถึง......................... บาท 

๓ ความเสียหายตั้งแต.......................... บาท ถึง......................... บาท 

๒ ความเสียหายตั้งแต......................... บาท ถึง......................... บาท 

๑ ความเสียหาย.................................. บาท หรือนอยกวา 
 

๓. ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact)  ท่ีไมใชทางดานการเงิน 

 
 
 
 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
๕ เกิดความเสียหายตอรัฐเจาหนาท่ีถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม  

๔ ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาว

อยางตอเนื่อง และสังคมใหความสนใจ 

๓ หนวยตรวสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 

๒ ปรากฏขาวลือท่ีอาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส 

๑ แทบจะไมมี 
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                                    (Corruption Risk Assessment)   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  16    

๔. ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact)  ท่ีไมใชทางดานการเงิน 

 

       ๕. ตัวอยาง เกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริตโครงการตามพระราชกําหนดใหอํานาจ

กระทรวงการคลัง กูเงิน เพ่ือแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๕ เกิดการฟองรองตอศาล หรือหนวยงานกํากับดูแล องคกรตรวจสอบทําการตรวจสอบความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

๔ รองเรียนตอสื่อมวลชนและมีการออกขาว 

๓ มีการสงหนังสือรองเรียนและตั้งคําถามตอการทํางานโดยไมไดรับคําตอบท่ีชัดเจน 

๒ เริ่มมีความกังวลและสอบถามขอมูล 

๑ แทบจะไมมี 

โอกาสเกิด (Likelihood) 

๕ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา ๒๐ ครั้งตอป 

๔ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๒๐ ครั้งตอป 

๓ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๑๐ ครั้งตอป 

๒ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๕ ครั้งตอป 

๑ โอกาสเกิดการกระทําทุจริต ๑ ครั้งตอป 

ผลกระทบ (Impact) 

๕ กระทบตองบประมาณและความเช่ือม่ันของสังคมระดับสูงมาก  
(ตั้งแต ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ข้ึนไป) 

๔ กระทบตองบประมาณและความเช่ือม่ันของสังคมระดับสูง  
(ตั้งแต๑,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

๓ กระทบตองบประมาณและความเช่ือม่ันของสังคมระดับปานกลาง  
(ตั้งแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ –๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

๒ กระทบตองบประมาณและความเช่ือม่ันของสังคมระดับต่ํา  
(ตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑ กระทบตองบประมาณและความเช่ือม่ันของสังคมระดับต่ํามาก  
(ต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
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๖. เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง  สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ตํ่า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูง 

 

ระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต 
      สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ํา  
     สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง   
     สีสม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 

     สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินความเส่ียงการทุจริต  
                เปนข้ันตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณท่ีมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบพฤติการณการทุจริตท่ีในแตละข้ันตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือ
โครงการท่ีทําการประเมิน ใหละเอียดและชัดเจน  มากท่ีสุดวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร โดยผูปฏิบัติงาน
หรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหนวยงาน อาจมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ดวยก็ได เนื่องจากการประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners    
สวนใหญไมยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพรองของตนเอง ผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไมใช            
Risk Owners เทานั้น 

                การคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจาก ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูง 
มีประวัติอยูแลว (Known Factor ) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณ 
ในอนาคตวามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในข้ันตอนนี้เปนการตั้งสมมุติฐานหรือ เปนการพยากรณลวงหนา   
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ิมเติม (Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา (Forward looking information)   
โดยไมคํานึงวาหนวยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยูแลวหรือไม โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต
ดวยขอมูลท่ีเลวรายท่ีสุด (Worst Case) หลักการท่ีสําคัญ ตองไมเอาปญหาหรือขอจํากัด จากการบริหารงาน 
ในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไมมีหรือไมพอบุคลากรไมมีความรู ความเขาใจ ไมมี
จิตสํานึก ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีการดําเนินงานอาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทํา
ใหละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

  

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment)   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  18    

                การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงานพิจารณา  
จาก ๒ ปจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต (Risk Score) วาอยูในระดับ สูงมาก  สูง ปานกลาง หรือต่ํา  ตามเกณฑท่ีหนวยงานไดกําหนดไว                 
ในข้ันตอนท่ี ๑  โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ตามตารางแบบฟอรมท่ี ๑         

 
 
 
 

ตารางท่ี ๑  การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับ

ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต      
 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอน                                

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

  

 

      
 

  

 

 

     

  

 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ร ะ บุ ขั้ น ต อ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

ก ร ะ บ ว น ง า น ห รื อ

โครงการต้ังแต  ตนจน

ส้ิ น สุ ด  ท่ี ทํ า ก า ร

ประเมิน 

ระบุประเด็นความเส่ียง

ก า ร ทุ จ ริ ต ใน แ ต ล ะ

ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร

ดําเนินงาน โดยละเอียด 

อธิบายรูปแบบ /วิธีการ

ท่ี อ าจ เกิ ด ก าร ทุ จ ริ ต 

ในอนาคต 

 

ใหคะแนน ตามเกณฑ 

L แ ล ะ  I ต า ม ที่

หนวยงานกําหนด 

 

นํ า ผ ล คู ณ  (L x I)  ใ ส

คะแนน และระดับวาสูง

ม า ก /  สู ง  ก ล า ง  / ตํ่ า                     

(ดูตามตารางจัดระดับความ

รุนแรงความเส่ียงการทุจริต) 

 

แบบตารางการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ตัวอยาง การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอน                                

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

 การจางแรงงาน 
งบประมาณ ------- บาท  จางงาน
รวม .......... คน ประกอบดวย 
กิจกรรม ...............  
 

การจางแรงงานในระดับพ้ืนท่ี 

      ๑. อาจมีการจางแรงงานโดยไมมี

ตัวตนจริง หรือจางไมครบตามจํานวน 

แตนํารายช่ือ (รายช่ือผี) มาสวมสิทธ์ิ       

แตมีการเบิกจายครบ 

      ๒. จางแรงงานท่ีจางไมสามารถ

ทํางานไดจริงอาจใหคนอ่ืนทํางานแทน     

(จางชวง) 

      ๓. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีกํากับดูแล

รับผิดชอบ มีการยึดบัตร เอทีเอ็ม ATM 

ข อ ง ผู รั บ จ า ง  เ พ่ื อ ถ อ น  เ งิ น ส ด           

มาเบิกจายใหอาจจายไม เต็มจํานวน                      

ใหกับผูรับจาง 

      ๔. มีการจัดทํ าห ลักฐานผลการ

ดําเนินงานของแรงงานที่ รับจาง เพื่ อ

ประกอบการเบิกจายอาจไมตรงตามความ

จริง  

       ๕. กิจกรรมบางสวนเจาหนาท่ีอาจ

รั บ ดํ า เ นิ น ก า ร เอ ง โ ด ย แ บ ง ป น

ผลประโยชนตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

      ๖ .อ าจ  มี ก าร นํ ากล า ไม ท่ี จ า ง

แรงงานผลิตได เกินเป าหมาย นําไป

จําหนายหรือนํามาสวมโครงการท่ีไดรับ

งบปกติอยูแลว  

 
 

๔ ๕ ๒๐ 

/สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ใคร : ฝายหรือตําแหนงภายใน
หนวยงาน  
ทําไมตองทําการทุจริต เพ่ือให
ไดอะไร  
โดยใชวิธีการอะไร ท่ีแสดงถึง
พฤติกรรมท่ีสอในทางทุจริต 
 มีใครใหความรวมมือ 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ตัวอยาง การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอน                                

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

 การจางแรงงาน 
      งบป ระมาณ   ..... บาท
คาตอบแทนจางงานตําบลละ ... 
คน จํานวน ..... ตําบล รวม ..... 
คน เดือนละ ..... บาท จํานวน 
๑๒ เดือน 

๑. คณะกรรมการคัดเลือกแรงงาน                 

     อาจมี การใช ดุ ลย พิ นิ จ ท่ี ไม เป น

มาตรฐานเดียวกันทุกอําเภอ มีการ

ชวยเหลือในรูปแบบตางๆเพ่ือใหคนของ

พวกพองไดรับการคัดเลือก 

 

๒ . ก า รกํ า กั บ ดู แ ล ข อ ง อํ า เภ อ ท่ี
รับผิดชอบ  
     ขอมูลการจางงานท่ีสงไปเพ่ือเบิก
จ าย เงิน ไปยั งผู รับ จ าง อาจ ไม ต รง       
ตามความเปนจริง เชน จํานวนวันท่ี     
มาทํางาน หรือกรณีผู รับจางลาออก   
กอนหมดสัญญาจาง มีการสวมสิท ธ์ิ  
แทนให บุคลท่ี ไมมี ช่ือในสัญญาจาง
ทํางานแทน 
 

๓ ๒ ๖          

/ปานกลาง 

 
   

ข้ันตอนท่ี ๓ การจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

                        มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต  

โดยความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

สวนลําดับความเสี่ยงท่ีอยูในโซนสีสม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลําดับตอมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

อาจมีหลากหลายวิธีการ หนวยงานควรทําการคัดเลือก วิธีท่ีดีท่ีสุด และประเมินความคุมคาเหมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดจากการประเมิน มาประกอบดวย                     

          การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใหนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินของหนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบัน (Key Controls in place)         

มาทําการประเมินวามีประสิทธิภาพอยูในระดับใด ดี พอใช หรือออน (ดูคําอธิบายเพ่ิมเติม) เพ่ือพิจารณา       

จัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีประเมินไว ตามตารางแบบฟอรมท่ี ๒  

 
 
 
 
 
 
 
                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ระดับ คําอธิบาย
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีหนวยงานมีในปจจุบัน

ดี
การควบคุมมคีวามเขมแข็งและดาํเนินไปไดอยางเหมาะสมซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจไดในระดับท่ีสมเหตุสมผล

วาจะสามารถลดความเสีย่งการทุจริตได

พอใช
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสีย่งอยางมีนัยสาํคัญ แตก็ควรมี

การปรับปรุงเพ่ือใหมั่นใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได

ออน
การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับไดเน่ืองจากมีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผลการควบคุมไมทําให

มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได

และตองมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ท่ีกําหนดไวเพ่ือเปนการยืนยันผลวามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด หรืออาจตองเพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหมหากพบวารูปแบบการทุจริต
หรือมีสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA 

ตารางท่ี ๒  แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

กระบวนงาน /โครงการ    ........................................................................................................ 
หนวยงาน .................................................................................................................. 

ลําดับ

ท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน/ 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

๑. ข้ันตอนการดําเนินงาน :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

๒. ข้ันตอนการดําเนินงาน :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

ระบุขั้นตอน /ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต/ ผลคูณ (L x I)  

ใสคะแนน และระดับวาสูงมาก/ 
สูง/ กลาง เฉพาะขั้นตอนของ

การดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงสูง
มาก/สูงหรือปานกลาง  

ตามตารางท่ี ๑ 

ตัวอยาง การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ระบุมาตรการฯ และรายละเอียด

ของมาตรการฯ เชน แนวทาง 

รูปแบบ วิธีการดําเนินการ 

วิธีการนํามาตรการฯ ไปสูการ

ปฎิบัติหรือบังคับใช ระยะเวลา

ดําเนินการ ฯลฯ ใหชัดเจน 

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (Corruption Risk Assessment)   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



 

 

                          
                      การการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๒๕๖๕    
 
๔. การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๔.๑  กลุมเปาหมายและการขับเคล่ือน  
   ๔.๑.๑ กลุมเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจํานวน ๔๐6 หนวยงาน ไดแก  

         หนวยงานระดับกรม/เทียบเทาจํานวน ๑๕3 หนวยงาน  
         รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๑ หนวยงาน 
         องคการมหาชน จํานวน ๕6 หนวยงาน 
   หนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ จํานวน ๑8 หนวยงาน 
         จังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวดั  
         องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตใน 

กทม. ๕๐ เขตและเมืองพัทยา) จํานวน ๕๒ หนวยงาน 
๔.๑.๒ กลไกการขับเคลื่อนโดยใหศูนยปฎิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) กระทรวง                  

เคลื่อนหนวยงานระดับกรม/เทียบเทา รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ภายใตสังกัด/กํากับ ในสวนของ ศปท.     
กระทรวงมหาดไทย ใหรวมจังหวัด กรุงเทพมหานคร รวมท้ังสํานักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยาดวย                 

 

 ๔.๒ กระบวนงาน/โครงการ ท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

       การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเภทท่ี รายละเอียด 

๑ 

 

หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

      ให ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด จํานวน                           
๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอยางใดอยางหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบทาย)  

๒ 

 

 

 

  รัฐวิสาหกิจ ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจาง ดังนี้ 

(๑) รัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดชื้อจัดจางท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑)  
พ.ร.บ.จัดชื้อจัดจางฯ) ใหจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จํานวน ๕ โครงการ
หรือสัญญางบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีมีการจัดชื้อจัดจางนอยกวา ๕ โครงการ/
สัญญา ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหไดจํานวนโครงการมากท่ีสุด 

      (๒)รัฐวิสาหกิจท่ีไมมีการจัดชื้อจัดจางตาม (๑) ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
โครงการจัดชื้อจัดจางงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

๔ 
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเภทท่ี รายละเอียด 

๓ 
 

องคการมหาชน ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง งบประมาณป 
พ.ศ. ๒๕๖๕   ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

๔ หนวยงานอ่ืนๆของรัฐ ให ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง 
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕  ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

 
๕ 
 

จังหวัด ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง งบประมาณป พ.ศ. 
๒๕๖๕   ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด) ของสวนราชการ
ระดับภูมิภาค 

๖ 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กทม. สํานักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) 
   (๑) กรุงเทพมหานคร ให ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง 
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

    (๒) สํานักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานการใหบริการ ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ                     
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ใหคัดเลือก ๑ กระบวนงาน  

หมายเหตุ :  
๑. กรณีหนวยงานทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซ้ือจัดจาง ใหทําการคัดเลือก 

โครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ  

               ๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหนวยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned)  

เรื่องรองเรียนท่ีมีการรายงานขอรองเรียนทางวินัย ตามมติ ครม.๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ 

มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือลดโอกาส

เกิดซํ้า  

               ๓. สําหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจาง ใหแนบรายละเอียดประมาณ

การงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel พรอมรายงานรอบท่ี ๑ ทุกโครงการ 

(ตามแบบ) 

               ๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจาง ใหหนวยงานทําการประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริตโครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ ถึงแมจะโครงการท่ีเขารวมโครงการ

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการกอสรางขนาดใหญ  CoST (Construction Sector 

Transparency) หรือ โครงการรวมโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : 

PPP) ก็ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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          ๔.๓  หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

                   ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด จํานวน ๑ กระบวนงาน/
โครงการ เพียงอยางใดอยางหนึ่ง (รายละเอียด ดังนี้)      

กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

ท่ี ๑. สํานักนายกรัฐมนตรี ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๒ กรมประชาสัมพันธ 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๓ สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

ท่ี 2. กระทรวงกลาโหม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๔ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๕ กองทัพบก ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๖ กองทัพเรือ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗ กองทัพอากาศ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๘ กองบัญชาการกองทัพไทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 3. กระทรวงการคลัง ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๙ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๑๐ กรมธนารักษ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๑๑ กรมบัญชีกลาง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๑๒ กรมศุลกากร ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๑๓ กรมสรรพสามิต ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๑๔ กรมสรรพากร ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๑๕ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๑๖ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๑๗ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

ท่ี 4. กระทรวงการตางประเทศ ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๑๘ สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๑๙ กรมการกงสุล ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

กรมความรวมมือระหวางประเทศ -  

กรมพิธีการทูต -  

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

กรมยุโรป -  

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ -  

กรมอเมริกาและแปซิฟกใต -  

กรมอาเซียน -  

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย -  

กรมสารนิเทศ -  

กรมองคการระหวางประเทศ -  

กรมเอเซียตะวันออก -  

กรมเอเซียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา -  

ท่ี 5. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๒๐ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว 

และกีฬา 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๒๑ กรมพลศึกษา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๒๒ กรมการทองเท่ียว ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 6. กระทรวงพลังงาน ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๒๓ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๒๔ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๒๕ กรมธุรกิจพลังงาน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๒๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๒๗ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

ท่ี 

 

7. กระทรวงพาณิชย 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๒๘ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๒๙ กรมการคาตางประเทศ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๓๐ กรมการคาภายใน ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๓๑ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ๑ การพิจาณาอนุมัต ิอนุญาตของทางราชการ 

๓๒ กรมทรัพยสินทางปญญา 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๓๓ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๓๔ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
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๓๕ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 

 

8. กระทรวงมหาดไทย 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๓๖ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๓๗ กรมการปกครอง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การใหบริการท่ีกระทบตอความม่ันคง (เชน

งานดานสัญชาติ การทําบัตรประชาชน    

การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน) ของหนวยงาน

ระดับอําเภอ 

๓๘ กรมการพัฒนาชุมชน 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๓๙ กรมท่ีดิน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๔๐ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๔๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๔๒ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบอุดหนุน

เฉพาะกิจใหกับ เทศบาลตําบล และ อบต. 

ท่ี 

 

9. กระทรวงยุติธรรม 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๔๓ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๔๔ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๔๕ กรมบังคับคดี 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๔๖ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๔๗ กรมราชทัณฑ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การวางระบบและการกํากับดูแลการจัดชื้อ

เครื่องบริโภคใหกับผูตองขัง  

๔๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๔๙ สํานกังานกิจการยุติธรรม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๕๐ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๕๑ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                    

การบริหารเงินกองทุนเพ่ือการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

๕๒ กรมคุมประพฤติ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
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ท่ี 

 

10. กระทรวงแรงงาน 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๕๓ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๕๔ กรมการจัดหางาน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๕๕ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๕๖ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๕๗ สํานักงานประกันสังคม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                    

การบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 
 

ท่ี 

 

11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๕๘ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๕๙ กรมชลประทาน 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๖๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๖๑ กรมประมง 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๖๒ กรมปศุสัตว 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๖๓ กรมพัฒนาท่ีดิน 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๖๔ กรมวิชาการเกษตร 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๖๕ กรมสงเสริมการเกษตร 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๖๖ กรมสงเสริมสหกรณ 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                    

การบริหารกองทุนสหกรณ 

๖๗ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๖๘ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๖๙ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาต ิ

๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง

ราชการ 

๗๐ กรมการขาว 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗๑ กรมหมอนไหม 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 12. กระทรวงคมนาคม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๗๓ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗๔ กรมเจาทา ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๗๕ กรมการขนสงทางบก 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

๗๖ กรมทาอากาศยาน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗๗ กรมทางหลวง ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗๘ กรมทางหลวงชนบท ๓ โครงการจัดชือ้จัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗๙ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๘๐ กรมการขนสงทางราง ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
ท่ี ๑๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๘๑ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๓ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) 

๘๒ กรมควบคุมมลพิษ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๘๓ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๘๔ กรมทรัพยากรธรณี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๘๕ กรมทรัพยากรน้ํา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๘๖ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๘๗ กรมปาไม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๘๘ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๘๙ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๙๐ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

ท่ี ๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๙๑ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๙๒ กรมอุตุนิยมวิทยา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๙๓ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๙๔ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี ๑๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๙๕ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การบริหารกองทุนเพ่ือการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย 
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๙๖ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การบริหารกองทุนคุมครองเด็ก 

๙๗ กรมกิจการผูสูงอายุ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

๙๘ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
การบริหารกองทุนสงเสริมความเทาเทียม
ระหวางเพศ 

๙๙ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
การกํากับ ดูแลการดําเนินงานของนิคม
สรางตนเอง 

๑๐๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
การบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการ
บริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

ท่ี ๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๑๐๑ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๐๒ กรมการศาสนา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๐๓ กรมศิลปากร ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๐๔ กรมสงเสริมวัฒนธรรม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๐๕ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี ๑๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๑๐๖ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๑๐๗ กรมวิทยาศาสตรบริการ  ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๐๘ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๐๙ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

กระบวนงานการทุนวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ี ๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๑๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                        
กระบวนงานจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา
เอกชน 

๑๑๑ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

๑๑๒ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
การบริหารงานบุคคลขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑๑๓ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน 

๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี      
กํากับดูแลเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน 

๑๑๔ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๑๕ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 
๑๑๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

กระบวนงาน ระบบการอุดหนุนเงิน
การศึกษาของรัฐ 

๑๑๗ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
ท่ี ๑๙. กระทรวงสาธารณสุข ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 
๑๑๘ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
๑๑๙ กรมการแพทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๒๐ กรมควบคุมโรค ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๒๑ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก 
๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๑๒๒ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๒๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๒๔ กรมสุขภาพจิต ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๒๕ กรมอนามัย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๒๖ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง

ราชการ 
ท่ี ๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 
๑๒๗ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑๒๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑๒๙ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑๓๐ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑๓๑ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล

ทราย 
๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๑๓๒ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑๓๓ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

ท่ี หนวยงานไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๑๓๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๓๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๓๖ สํานักขาวกรองแหงชาติ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๓๗ สํานักงบประมาณ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๓๘ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๓๙ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๑๔๐ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๔๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๔๒ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน  
๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

๑๔๓ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ  

๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

๑๔๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชกา ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๔๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

   
๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

กระบวนงานจัดสรรงบเงินอุดหนุนของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 

๑๔๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๔๗ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
๑๔๘ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑๔๙ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

๑๕๐ สํานกังานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ        ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
๑๕๑ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

๑๕๒ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  

๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

๑๕๓ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาต ิ

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

 

หมายเหตุ : กรณีหากหนวยงานไมสามารถดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกระบวนงาน/โครงการ 
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด ขอใหหนวยงานทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของ
หนวยงาน ท้ังนี้ใหหนวยงานระบุเหตุผลประกอบไวดวย 
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๔.๔ กําหนดการรายงาน 

      ๔.๔.๑ (รายงานรอบท่ี ๑) รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต แผนบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต และใหเผยแพรบนเว็บไชตของหนวยงาน จัดสงรายงานภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  

ตามแบบรายงาน 

               สําหรับโครงการจัดชื้อจัดจาง ใหแนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแตละรายการ
ของโครงการ ในรูปแบบไฟล  MS World หรือไฟล  MS Excel พรอมรายงานรอบท่ี  ๑ ทุกโครงการ                        
(ตามแบบรายงาน) 

     ๔.๔.๒ (รายงานรอบท่ี ๒) รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต รายงานผลหรือ
ความกาวหนาการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และใหเผยแพรบนเว็บไชตของ
หนวยงาน จัดสงรายงานภายในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน 
      กรณี ศปท. จัดสงไมครบหรือไมทันตามกําหนดเวลา อาจสงผลตอผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ท. จะทําการแจงผลการประเมิน  
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  
             ๔.๔.๓ จัดสงรายงานประเมินความเส่ียงการทุจริต (รายงานรอบท่ี ๑ และรายงานรอบท่ี ๒) 
มายังกลุมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอํานวยการตอตานการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท.  
๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟตแวร ปารค ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๑๒๐ พรอมท้ังเอกสารในรูปแบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Email : pacc.crapublicsector@gmail.com  
 

 ๔.๕ แบบรายงาน    

      ๔.๕.๑ แบบรายงานรอบท่ี ๑  

        (๑) แบบรายงานท่ี ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบท่ี ๑  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใชกับทุกหนวยงาน 
                              (๒) แบบรายงานท่ี ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อ 
จัดจางใชกับหนวยงานท่ีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดานท่ี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจาง 
                             (๓) แบบรายงานท่ี ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีทําการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตใชกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด  
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แบบรายงานท่ี ๑ 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ............................................. 

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
จํานวนรวม  .............................  หนวยงาน 

ชื่อหนวยงาน................................................................................................... 
 

ดานท่ี ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน ...................................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาดําเนินการตามคูมือประชาชน................................... วัน 
ดานท่ี ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ ................................................................................................ 
ดานท่ี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ............................................................................................................ 
๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดช้ือจัดจาง.................................ระยะเวลาดําเนินการ............................ 

              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 

๓. สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจัดจาง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel  (ตามแบบ)  

              สงพรอมรายงานรอบท่ี ๑                          ไมไดสง เหตผุล............................................ 

ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
รายละเอียด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ใหหนวยงานเลือกเฉพาะดาน

ที่ทําการประเมิน/สวนดานที่

ไมไดทําการประเมินใหทําการ

ตัดออก 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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แบบรายงานท่ี ๒ 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดช้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ................................................................ 
หนวยงาน................................................................................ 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด............. 
สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจดัจาง....................................... 

โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ................................................................................................................................. 
งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจาง.................................ระยะเวลาดําเนินการ............................ 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
สวนราชการท่ีดาํเนินการจัดช้ือจัดจาง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
                เขารวมโครงการ IP                                 มีแผนเขารวมโครงการ IP  
                เขารวมโครงการ  CoST                           มีแผนเขารวมโครงการ CoST 
 
ท่ี รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จํานวน 
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

     

     

     

     

     

     

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  

 

 
 
 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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แบบรายงานท่ี ๓ 
 

แบบสรุปรายรายช่ือโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงมหาดไทย  
ท่ี จังหวัด สวนราชการ 

ท่ีดําเนินโครงการ 
ชื่อโครงการ ประเภท/งบประมาณ วิธีดําเนินการ 

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด งบประมาณ ดําเนินการเอง จัดซื้อจัดจาง 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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 ๔.๕.๒ แบบรายงานรอบท่ี ๒  
         จัดสงแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบท่ี ๒ รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใชกับทุกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)  
 

แบบรายงานท่ี ๑ 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ............................................. 

รอบท่ี ๒ ผลการดําเนินการความเส่ียงการทุจริต  
จํานวนรวม  .............................  หนวยงาน 

 

ชื่อหนวยงาน................................................................................................... 
 

ดานท่ี ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน ...................................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาดําเนินการตามคูมือประชาชน................................... วัน 
ดานท่ี ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ ................................................................................................ 
ดานท่ี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ............................................................................................................ 
๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดช้ือจัดจาง.................................ระยะเวลาดําเนินการ............................ 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจัดจาง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel  (ตามแบบ)  
               สงพรอมรายงานรอบท่ี ๑                          ไมไดสง เหตผุล............................................ 

ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
ผลการดําเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

ใหหนวยงานเลือกเฉพาะดาน

ที่ทําการประเมิน/สวนดานที่

ไมไดทําการประเมินใหทําการ

ตัดออก 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



            เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพเกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ  
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

((CCoorrrruuppttiioonn  RRiisskk  CCoonnttrrooll) )   
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕๒๕๖๕  

๕๕..  เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต (เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต (CCoorrrruuppttiioonn  RRiisskk  CCoonnttrrooll) ) 
    ประจาํประจาํปงบประมาณ พ.ศปงบประมาณ พ.ศ..  ๒๕๖๕๒๕๖๕  

  ๕.๑ ๕.๑ วัตถุประสงควัตถุประสงคการประเมินเชิงคุณภาพการประเมินเชิงคุณภาพ  

                การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาระบบหรือนวัตกรรม ในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐ 
(Improving Governance)   

    ๕๕..๒๒  ประเภทมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

 

 

 
 

๕

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของ

กับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 

ความเสี่ยงการทุจริต ในความ

โปรงใสของการใชอํานาจ และ

ตําแหนงหนาท่ี 

ความเสี่ยงทุจริตการในความ

โปร งใสของโค รงการจั ด ช้ื อ              

จัดจาง 

1 

ประเภทมาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

๑  ๒ ๓ 

การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  

(Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                  คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (Corruption Risk Assessment)

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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 ๕.๓ เกณฑประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต” (Corruption Risk 
Control) ระดับผลการประเมิน แบงเปน ๓ ระดับ (Scale) ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

โดยมีรายละเอียดเกณฑการประเมิน “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” แตละระดับ จําแนก
เปน ๓ ดาน มีรายละเอียดดังนี้  

 ดานท่ี ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
 ดานท่ี ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
 ดานท่ี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจาง 
 
เกณฑการประเมิน ดานท่ี ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

 
ดานความ 

เส่ียงการทุจริต 
 

 

เกณฑการประเมิน“มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

 

๑. การพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ 
 
 
 

ระดับคะแนน P (ผานเกณฑข้ันต่ํา) 
 

 

๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นความ 
เสี่ยงการทุจริตท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไดอยางตรงจุด                     
ตรงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   

๒) แสดงใหเห็นถึงวิธีการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                        
ไปสูการปฏบิัติ มีการบังคับใชหรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 
 
 
 

P (PASS) ระดับพอใช 

E (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม 

G (Good) ระดับดี 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  39   

 
ดานความ 

เส่ียงการทุจริต 
 

 

เกณฑการประเมิน“มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

 

ระดับคะแนน G (ตองผานเกณฑระดับ P กอน) 
และตองเปนมาตรการฯ ของประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดับควมรุนแรง สูง-สูงมาก
เทานั้น 

 

      ๓) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การใหบริการดานการอนุมัติ 
อนุญาต ของประชาชนใหงายข้ึน เร็วข้ึน ถูกลง ลดอุปสรรคการใหบริการ การสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการคาการลงทุนหรือสรางสรรคนวัตกรรมใหม ซ่ึงเปนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ โดยตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
มาตรการหรือระบบการใหบริการจากของเดิมท่ีหนวยงานมีอยูกอนอยางไรดวย  
     ๔) มีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน หรือผลประโยชนใน
รูปแบบตางๆ เชน ไมรับสินบน สินน้ําใจ ของขวัญและไมเรียกรองผลประโยชนรวมถึง
การกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงานจากการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกระบวนงานท่ีทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยตองเปนมาตรการท่ีเปนผลมาจากการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตเฉพาะกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
แนวปฏิบัติตองสอดคลองกับลักษณะงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ตองไมเปนนโยบาย 
มาตรการ คูมือ หรือ แนวทางท่ีประกาศในภาพรวมของหนวยงานท่ีไมมีการระบุ
เฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับเจาหนาท่ีประเภท ท่ีมีความเสี่ยงสูง-สูงมากท่ีเปนผลมาจากการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต) 
     ๕) แสดงใหเห็นถึงวิธีการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฏบิัติ มีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 
 

ระดับคะแนน E (ตองผานเกณฑระดับ G กอน) 
 

      ๖) มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ หรือผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกหนวยงาน ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
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เกณฑการประเมิน ประเภทท่ี ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
      

    ประเภท 

  

เกณฑการประเมินแตละระดับจําแนกตามประเภทของการประเมินความเส่ียง 

๒. การใช

อํานาจและ

ตําแหนงหนาท่ี 

 

 

 

ระดับคะแนน P (ผานเกณฑข้ันต่ํา) 
 

     ๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การใช อํานาจและตําแหนงหนาท่ี                   
ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตไดอยางตรงจุด ตรงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
    ๒) แสดงให เห็นถึงการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีได กําหนดไว                       
ไปสูการปฏบิัติ มีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 

ระดับคะแนน G (ตองผานเกณฑระดับ P กอน) 
และตองเปนมาตรการฯ ของประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดับควมรุนแรง สูง-สูงมากเทานั้น 

 
     ๓) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดานการใชอํานาจและหนาท่ี                          
ท่ีชอบดวยกฎหมาย สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ โปรงใส ตรวจสอบได โดยตองแสดงใหเห็นถึง
การพัฒนามาตรการ หรือ ระบบจากของเดิมท่ีหนวยงานมีอยูกอนอยางไร ดวย  
     ๔) มีการจัดทําแนวปฏิบัติ ท่ีดี เพ่ือเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ  
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน หรือผลประโยชนใน
รูปแบบตางๆ เชน ไมรับสินบน สินน้ําใจ ของขวัญ และไมเรียกรองผลประโยชนรวมถึง 
การกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
จากการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกระบวนงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต โดยตองเปนมาตรการท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติตองสอดคลอง
กับลักษณะงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ตองไมเปนนโยบาย มาตรการ คูมือ หรือ 
แนวทางท่ีประกาศในภาพรวมของหนวยงานท่ีไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับ
เจาหนาท่ีประเภท ท่ีมีความเสี่ยงสูง-สูงมากท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
    ๕) แสดงใหเห็นถึงวิธีการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฏบิัติ มีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 

ระดับคะแนน E (ตองผานเกณฑระดับ G กอน) 
 

    ๖) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปดเผยขอมูลเก่ียวของกับ ระบบ 
หรือกระบวนการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี ตามภารกิจของหนวยงานท่ีเปนผลมาจาก
การพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  ดานการใช อํานาจและหนาท่ี                          
โดยประกาศเปนแนวนโยบายของผูบริหาร ในเว็บไชตของหนวยงาน 
   ๗) แสดงใหเห็นถึงวิธีการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฏิบัต ิมีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 
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เกณฑการประเมิน ประเภทท่ี ๓ โครงการจัดช้ือจัดจาง 
 

 

ประเภท 

 

เกณฑการประเมินแตละระดับจําแนกตามประเภทของการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๓. โครงการ         

จัดช้ือจัดจาง 

 

 

 

ระดับคะแนน P (ผานเกณฑข้ันต่ํา) 

 
     ๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยง
การ ทุ จริ ต ท่ี เป น ผลมาจากการป ระ เมิ นความ เสี่ ย งการ ทุ จริ ต ได อย า งต รงจุ ด                     
ตรงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
     ๒) แสดงใหเห็นถึงวิธีการการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฏบิัติ มีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 

ระดับคะแนน G (ตองผานเกณฑระดับ P กอน) 
และตองเปนมาตรการฯ ของประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดับควมรุนแรง สูง-สูงมากเทานั้น 

     ๓) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดานการจัดชื้อจัดจางท่ีมีความ
คุมคา ประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได โดยตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
มาตรการ หรือ ระบบจากของเดิมท่ีหนวยงานมีอยูกอนอยางไร ดวย  
     ๔ ) มีการจัดทําแนวปฏิบัติ ท่ีดี เพ่ือเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ  
หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน หรือผลประโยชน 
ในรูปแบบตางๆ เชน ไมรับสินบน สินน้ําใจ ของขวัญ และไมเรียกรองผลประโยชนรวมถึง
การกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
จากการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกระบวนงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต โดยตองเปนมาตรการท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติตองสอดคลอง
กับลักษณะงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ตองไมเปนนโยบาย มาตรการ คูมือ หรือ 
แนวทางท่ีประกาศในภาพรวมของหนวยงานท่ีไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับ
เจาหนาท่ีประเภท ท่ีมีความเสี่ยงสูง-สูงมากท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
     ๕) แสดงใหเห็นถึงวิธีการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฏิบัต ิมีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 

ระดับคะแนน E (ตองผานเกณฑระดับ G กอน) 

  ๖)  มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
       ๖.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปดเผยขอมูลเก่ียวของกับ
โครงการการจัดชื้อจัดจาง ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามความเหมาะสมท่ีประชาชน
สะดวกตอการเข าถึงและสามารถนํ าขอ มูลไปประมวลผลตอดวยเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส ได เชน ในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel ในเว็บไชตของหนวยงาน  
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อยางนอย ๓ รายการดังนี้ 
                  (๑) รายละเอียดโครงการ 
                  (๒ ) ประมาณการคาใชจายงบประมาณ จําแนกตามรายการ (cost 
breakdown)  
                  (๓) ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 
            ๖.๒ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (เฉพาะกรณีโครงการไมไดเขารวม
โครงการขอตกลงคุณธรรม) ใหมีความรวมมือกัน ๒ ฝาย ในการปองกันการทุจริตในการจัด
ชื้อจัดจางระหวางรัฐกับเอกชน (อาจจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบ เชน เจตจํานงค 
เจตนารมณ  ขอตกลง สัญญาคุณธรรมฯลฯ เปนตน) การกําหนดขอความ อาจนํา
สาระสําคัญตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกตใช 
       ๗) แสดงใหเห็นถึงวิธีการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฏิบัติ มีการบังคับใชหรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 
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                      แนวทางการแนวทางการ  
          การการจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

๖. แนวทางการจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๖.๑ กรอบแนวความคิด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ

หนวยงานท่ีจัดสงสํานักงาน ป.ป.ท. ท่ีผาน ๆ มาพบวาสวนใหญไดนําข้ันตอนการปฎิบัติงานตามระเบียบ 

กฎหมายและมาตรการอบรมปลูกจิตสํานึก โครงการอบรมใหความรู  หรือนโยบาย มาตรการตาง ๆ 

ของหนวยงานท่ีประกาศในภาพรวมขององคกรมากําหนดเปนมาตรการ โดยไมสอดคลอง ตรงประเด็นจุดเสี่ยง

การทุจริตท่ีแทจริง คู มือฉบับนี้ขอนําแนวตัวอยาง การจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ เพ่ือใหคดีการทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง ตามเปาหมายแผนแมบทภายใต                  

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแมบทยอยดานการปองกัน               

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 การจัด ทํ ามาตรการเปนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอยางเปนระบบ 

ซ่ึงสิ่งท่ีตองการอันดับแรกของการจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ (Outcome) 

ซ่ึงการท่ีจะบรรลุ เปาหมายจะตองมีวิธีการ (How To) อันประกอบดวยกระบวนการนําเขา (Input) 

เชน ข้ันตอน กระบวนงาน เพ่ือทําใหมาตรการท่ีตั้งไวบรรลุเปาหมาย หากมีผลลัพธเกิดข้ึนมากกวา ๑ อยาง 

ผลลัพธนั้นเปนผลพลอยได (By Product) ของมาตรการท่ีกําหนดไว         

 ขอมูลท่ีนํามาจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตองไดมาจากการรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเปน

ตนน้ํา เพ่ือนํามาสูการกําหนดมาตรการไดตรงจุด เปนเสมือนกลางน้ํา สวนมาตรการท่ีกําหนดไวตองนํา                      

สูการบังคับใช ดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือนํามาทบทวนในการปรับมาตรการใหสามารถควบคุม

ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการท่ีดีตองสามารถตอบสนอง รูปแบบพฤติการณของความเสี่ยง        

ท่ีคนพบเปนเสมือนปลายน้ํา มาตรการตางๆ ตองมีการทบทวน ประเมินผลอยางตอเนื่อง เพราะรูปแบบ                   

การทุจริต มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยูตลอดเวลาเชนกัน 

๖
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๖.๒ แนวตัวอยาง การจัดทํามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต (Corruption Risk Control) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)  
                  Operational Control การระบุวามาตรการควบคุม ข้ันตอนตรวจสอบการทํางาน 

หรือขอปฏิบัติอะไรท่ีใชลดหรือปองกันความเสี่ยงการทุจริต เชน 

                        จัดใหมี Documentation ในการปฎิบัติงาน เชน การบันทึกภาพ เสียง ฯลฯ 

                 การใชเอกสาร การรับรองตนเองเพ่ือควบคุมในข้ันตอนท่ีไมสามารถตรวจสอบได 
หรือตรวจสอบไดยาก หรือไมสามารถพิสูจนได  
                  การแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจทาน 

                 การกระทบขอมูล อยางนอย ๒ แหลงขอมูลใหตรงกัน  
                 การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไมตรวจเพียงเอกสารอยางเดียว) 
                   การใชระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใหบริการ เพ่ือลดการเผชิญหนา  
                   เปลี่ยน/ปรับ Process 
                   ลดข้ันตอน ลดดุยพินิจ  
 
  6.2.2 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) เชน 
                            6.2.2.1 การเปดเผยขอมูล 

                            ขอมูลเปดภาครัฐ หมายถึง ขอมูลของรัฐบาลท่ีถูกเปดเผยผานชองทาง
ออนไลน เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงนําไปใชตอหรือแจกจายไดโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ (องคการสหประชาติ, 
2016) รัฐบาลเปด คือ วัฒนธรรมการกํากับดูแลท่ีสงเสริมหลักการของความโปรงใส ความชื่อสัตย 
ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในอันท่ีจะสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม (OECD, 
2017)  

 
 
 

Operational 

Control 
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Environment 
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คุณลักษณะของขอมูลเปด  (World Wide Web Foudation, 2015) 
 
 
 

 
 
 
 

 ลักษณะของขอมูลท่ีเปดเผย (Open Data) 
 ๑) ขอมูลถูกตองครบถวนสมบูรณ (Complete) 
 ๒) เปนขอมูลพ้ืนฐานไมถูกปรุงแตง (Primary) 
 ๓) อยูในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของขอมูล (Timely) 
 ๔) สะดวกในการเขาถึง (Accessible) 
 ๕) สามารถนําไปใชประโยชนโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสามารถประมวลผลได 
(Machine Process able) 
 ๖) ตองเปดเผยโดยไมเลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 
 ๗) ตองไมมีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary) 
 ๘) ทุกคนมีสิทธิใชขอมูลได (License-free) 
 
 

               การเปดเผยขอมูลภาครัฐ ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของภาครัฐ และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนแลว ขอมูลเหลานี้
ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ หรือสรางสรรคนวัตกรรมใหม  
ซ่ึงเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังยังชวยลดคาใชจาย 
และเพ่ิมมูลคาใหกับหนวยงานราชการ ตลอดจนเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบการทํางานและการใชอํานาจ
ของภาครัฐ ลดโอกาสการเกิดทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพอีกดวย ท้ังนี้เพ่ือใหการปฎิบัติราชการสามารถบรรลุ
เปาประสงคเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ซ่ึงจะชวยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศและพัฒนาสูความยั่งยืนไดอยางสมบูรณ 
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                            ๖.๒.๒.๒ การจัดทําแนวปฎิบัติท่ีดี เพ่ือเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ 
หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน หรือผลประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน 
ไมรับสินบน สินน้ําใจ และไมเรียกรองผลประโยชนรวมถึงการกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน จากการปฎิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกระบวนงานท่ีทํา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยตองเปนมาตรการท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติตองสอดคลองกับลักษณะงานของ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ตองไมเปนนโยบาย มาตรการ คูมือ หรือแนวทางท่ีประกาศในภาพรวมของหนวยงาน 
ท่ีไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูงชดัเจน) 
               ตัวอยาง การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ จากการปฎิบัติ
หนาท่ี ตองสามารถตอบคําถามนี้ใหไดกอน 
 

  ใครให ถาไมใชเรามีตําแหนงหนาท่ีนี้เคาจะใหเราหรือไม 
  ใหอะไร ของขวัญ สินน้ําใจ หรือการเลี้ยงรับรอง หรูหราหรือแพงเกินไปหรือไม 
  ใหเม่ือใด ชวงเวลาหรือความบอยครั้งในการใหหรือเลี้ยงรับรอง เชน         
   ใกลการขออนุมัติ อนุญาต ตอใบอนุญาต ประมูลโครงการของรัฐ  
  ทําไมตองรับ รับแลวจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจ หรือเอ้ือประโยชน    
   ภายหลังหรือไมผลประโยชนในรูปแบบตางๆ  เชน 

  สินบน (Bribery) :  ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเสนอวาจะให สัญญาวาจะให 
มอบให การยอมรับ การให หรือการรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะ           
จูงใจใหกระทําการหรือไมกระทําการท่ีขัดตอหนาท่ีความรับผิดชอบ 
                         คาอํานวยความสะดวก :  คือคาใชจายจํานวนเล็กนอยท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีรัฐ    
อยางไมเปนทางการ เปนการใหเพียงเพ่ือใหม่ันใจวาเจาหนาท่ีรัฐจะดําเนินการตามข้ันตอน กระบวนการ      
หรือเปนการกระตุนใหดําเนินการอยางรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไมตองใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ              
เปนการกระทําอันชอบดวยหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐผูนั้น 
   คารับรอง และของขวัญ คารับรองและของขวัญ : เปนคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมของผูรับบริการรัฐ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี หรือเปนการแสดงออกซ่ึงสินน้ําใจ วัฒนธรรมทางสังคม 
ซ่ึงอาจรวมถึง คาท่ีพัก คาโดยสาร การศึกษาดูงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม บัตรกํานัล ฯลฯ 
    สินน้ําใจ :  คือความเอ้ือเฟอเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการมีน้ําใจ ความมีมิตรไมตรี                 
การดูแลกันและกัน เปนตน โดยอาจหวังการเอาประโยชนจากการใชอํานาจรัฐของผูรับในอนาคต 
                       ค า ใช จ าย อ่ืน  ๆ  ท่ี เป นค าสิ่ งของใด  ๆ  ท่ี มี ค าทางการเงิน รวม ถึ งสิ่ ง ใช                  
แทนเงินสดและสิ่งท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเปนสินคาหรือบริการได   
                        ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (Conflict of interests: 
COI) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนระหวาง การขัดกันของประโยชนสวนตนของเจาหนาท่ี นักการเมือง หรือพนักงานท่ีนํามา
ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนสวนรวม จนทําใหเกิดความไมเปนกลาง ไมมีความสมดุลและไม
ถูกตองของผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับสวนรวมตามวัตถุประสงคท่ีวางไวเทาท่ีควร ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี ้
จะสามารถนําไปสูการทุจริตได 
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                      ประเภทของผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันแหงผลประโยชน มี ๓ ประเภท 
ไดแก 

                    ๑ . ผลประโยชน ทับซอน ท่ี เกิด ข้ึนจริง (actual) คือ มีความทับซอนระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

                    ๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอน

ท่ีคนเห็นวามี แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามา

ซ่ึงผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตอง

ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

                    ๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบัน

อาจจะทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

                             สําหรับลักษณะการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
การทุจริตแหงชาติกําหนดในปจจุบันมี ๙ ลักษณะ ดังนี ้

๑. การรับผลประโยชนตาง ๆ 

๒. การทําธุรกิจกับตนเองหรือเปนคูสัญญากับหนวยงานท่ีตนสังกัด 

๓. การทํางานหลังจากพนตําแหนงเจาหนาท่ีหรือเกษียณอายุราชการ 

๔. การทํางานอาชีพพิเศษท่ีตรงกับหนาท่ีของรัฐ 

๕. การใชขอมูลภายในของทางราชการเพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง 

๖. การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือผลทางการเมือง 

๘. การใชตําแหนงหนาท่ีเอ้ือประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 

๙. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานของ
รัฐอ่ืนลักษณะพฤติกรรมท่ีสงผลใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
          ๖.๒.๓ การควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control)  
          การออกแบบระบบตรวจเฝ าระวั ง (MONITORING SYSTEM) วงรอบการติ ดตามผล                     
และ/หรือรอบการสุมตรวจสอบ ตรวจอะไร ใครเปนผูตรวจ เปนระยะตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/การตรวจ
แบบไมแจงลวงหนา (Surprise check) หรือการวางระบบในการตรวจสอบถวงดุล (Check and Balance) 
การแบงแยกหนาท่ีเพ่ือลดชองทางในการเกิดการทุจริต ตามหลัก 3-Lines of Denfense ระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability System) เปนตน 

 
 
 
 
 

ตัวอยางความเสี่ยงการทุจริต 
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 โครงการกอสราง ถนน และทอระบายน้ํา  

  การจัดจางเก่ียวกับงานกอสรางและระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน สรางถนนทําทอระบายน้ํา 

อาจจะมีการคิดราคาซอนไวใหกับผูรับจางบางราย ไวใน ปร.4 (แบบประมาณราคากลาง) บางรายการตอมา 

จะมีการประกาศขายแบบ แลวจะมาเจรจากันโดยผูรับเหมาดวยกันหรือกับเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของ

หนวยงานดวยวามีการตกลงจายท่ี ...... เปอรเซ็นต และใหแกผูควบคุมงาน ... เปอรเซ็นต ถาเจรจาตกลงกันไดแลว

ก็จะสรุป วาจะใหผูรับเหมารายใดเปนผูไดงาน โดยอาจมีการจายเงินคาตอบแทนใหกับผูมาซ้ือแบบรายอ่ืน ๆ  

ท่ีตกลงวาจะไมเขามารับงาน ซ่ึงผูรับเหมาจะทําการยื่นราคาสูงกวาราคากลางท่ีกําหนดไวบางรายก็ไมยื่นซอง

ประกวดราคา เม่ือเปดซองก็จะไดผูรับเหมาท่ีตกลงกันไวแลว ผูรับเหมาจะเขามาดําเนินการกอสรางโครงการ  

กรณีท่ีสัญญาระบุการแบงงวดงานไว ๒ งวด เม่ือสงงานงวดท่ี ๑ ก็จะมีการจายเปอรเซ็นตใหครึ่งหนึ่งตามท่ีตกลง

กันไวแลว แบงจายใหผูควบคุมงาน....เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้องานบางอยางผูรับจางอาจจะทําไมตรงตามมาตรฐาน 

ตัวอยางรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เชน  

   งานกอสรางวางทอระบายน้ํา เชน จะตองทําการกดเข็มหกเหลี่ยมกลวงความยาว ๒ เมตร  

ทุกระยะ ๑ เมตร แลวนําทรายหยาบรองพ้ืนหนา ๑๐ เซนติเมตร เทคอนกรีตหยาบหนา ๑๐ เซนติเมตร  

เพ่ือรองรับทอระบายน้ํา ผูรับเหมาบางรายไมมีการกดเข็ม หรืออาจใชเข็มท่ีมีความยาว ๑ เมตร แลวเอาทรายลง

โดยไมมีการเทคอนกรีตหยาบรองพ้ืนโดยท่ีผูควบคุมงานบางรายอาจเอ้ือใหแกผูรับเหมา  

   งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแปลนจะกําหนดใหมีการบดอัดใหแนนเพ่ือปองกัน

พ้ืนทรุด แลวมีผลทดสอบตามคาท่ีผูออกแบบไดกําหนดไว ผูรับเหมาสวนมากจะไมมีการบดอัดจริงตามแบบ  

โดยจะมีการทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหใหสถาบันหรือหนวยงานราชการมาทําการทดสอบพอเปนพิธี  

แลวทําผลการทดสอบข้ึนมา สงมาใหทางหนวยงานท่ีวาจาง เพ่ือใหสอดคลองกับสัญญาตามแบบแปลนท่ีระบุ

เอาไว เม่ือไดผลการทดสอบท่ีระบุวาไดคาความหนาแนนตามแบบท่ีระบุ ก็จะทําการปรับทรายรองพ้ืนเขาแบบขาง

เทคอนกรีตจนแลวเสร็จ จะตองมีการบมน้ําเพ่ือไมใหคอนกรีตสูญเสียน้ําตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม  

พ้ืนคอนกรีตสวนมากเม่ือเทแลวจะไมมีการบมน้ําซ่ึงเปนสาเหตุทําใหถนนทรุดคอนกรีตแตกราว เนื่องจากพ้ืนบด

อัดไมแนน และคอนกรีตมีการสูญเสียน้ํา เนื่องจากไมไดบมคอนกรีตดวยน้ําตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  
           

โครงการขุดสระน้ํา ขุดคลอง ลอกคลอง ขุดบอบาดาล 
 

               

               ดินอาจหาย ปริมาณดินท่ีขุด อาจนําไปใชประโยชนสวนตัว 
           มีการคํานวณงบประมาณ นําดินท่ีขุดไปท้ิงแตไมระบุสถานท่ีท้ิงใหชัดเจน อาจทําใหงบประมาณสวนนี้
สูงเกินความจริง  
  ความกวาง ความลึก ความลาดชันของขอบสระอาจไมเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา  

 การใชประโยชนอาจเก็บน้ําไมไดจริง 
  อาจมีการดูดทรายมากกวาตามท่ีระบุไวในสัญญา 
  อาจไมมีของ หรือมีแตไมครบ ขุดไมครบจํานวน หรือไมมีการดําเนินการใดๆ แตนําหลักฐานของอีก
แหงหนึ่งมาประกอบการเบิกจายงบประมาณ 
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  อาจเลือกพ้ืนท่ีผิดเปาหมาย ไมใชพ้ืนท่ีราบต่ํา ขาดประสิทธิภาพเก็บกักน้ําการคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย 
พบวาการคัดเลือกพ้ืนท่ีกอสรางไมเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการ กลาวคือ ไมใชเปนพ้ืนท่ีราบต่ํา ขาดประสิทธิภาพ
ในการเก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีเปนดินทราย พ้ืนท่ีเกลือ ข้ึนเปนดินเค็ม พ้ืนท่ีซ่ึงมีกอนหินขนาดใหญ คุณภาพน้ํา 
ไมเหมาะสมในการใชประโยชนทางการเกษตร หรือขนาดพ้ืนท่ีขุดสระน้ํามีไมเพียงพอตามเง่ือนไขของโครงการ 
 

โครงการกอสรางประปาหมูบาน 
 
 

  ราคากลางอาจแพงกวาความเปนจริง 

  การกอสรางอาจไมเปนไปตามแบบ สรางเสร็จใชงานไมได 
  ถังเก็บน้ําอาจจะไมสามารถเก็บน้ํา ไมสามารถสงไปบานเรือนราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงได เนื่องจากถังเก็บ
อยูในระดับต่ํากวาสวนจุดสุดทาย  
  มีกอสรางบางจุด อาจนําหลักฐานจุดท่ีดําเนินการมาเปนหลักฐานเบิกจุดอ่ืนท่ีไมไดกอสราง (วนเบิก) 

 
การใชงบภัยพิบัติ 

 
           การประกาศเขตภัยพิบัติอาจไมถูกตอง ไมมีภัยพิบัติเกิดข้ึนจริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ําทวมปกติ                 
และภาพถายประกอบการขออนุมัติไมตรงกับพ้ืนท่ีจริง บางโครงการใชภาพซํ้าซอนกันมาขออนุมัติงบประมาณ  
           อาจมีการกําหนดตัวคูสัญญาและคูเทียบไวลวงหนา 
           การอนุมัติใหความชวยเหลืออาจไมถูกตอง เชน ถนนเสียหายเปนหลุมเปนบอ แตประเมินวาเสียหาย
จนไมสามารถสัญจรไปมาได และอนุมัติใหซอมแซมถนนท้ังสาย 
           การจัดซ้ือจัดจางอาจไมถูกตอง บางพ้ืนท่ีผูรับจางไมมีอาชีพหรือศักยภาพเพียงพอท่ีจะรับวาจาง               
บางรายเปนลูกหลานของผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน ตองนําแรงงานชาวบานมาชวยปรับเกลี่ยถนน ไมมีชางควบคุมงาน 
บางโครงการผูรับจางอาจเปนลูกจางของหนวยงานเอง 
           การตรวจรับงานอาจไมถูกตอง เชน สัญญากําหนดใหซอมแซมเปนถนนลูกรังแตผูรับจางนําหินคลุก
มาลงแทน 
           ถุงยังชีพอาจแพงเกินจริง สิ่งของในถุงมีคุณภาพต่ํา ของไมเหมาะสม เครื่องอุปโภคใกลหมดอายุ  
           จัดชื้อจัดจาง ถุงยังชีพอาจไมครบ แตเบกิครบ ทําใบเสร็จปลอม รวมมือกับผูประกอบการ                   
เขียนจํานวนเต็ม  
 

โครงการจายเงินชวยเหลือ สงเคราะห  

           
           อาจมีการนําชื่อคนเสียชีวิตมาสวมสิทธิเปนบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับเงินนําขอมูลบุคคลท่ีไปรวมกิจกรรม

ในโครงการอ่ืนมาเปนชื่อของผูมีสิทธิไดรับเงิน โดยท่ีบุคคลนั้นไมไดรับรูรับทราบแตอยางใด 

           อาจนําชื่อคนท่ีไมเขาหลักเกณฑมาเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน 

           อาจปลอมลายมือชื่อในแบบสํารวจ สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

           อาจใหประชาชนลงลายมือชื่อในเอกสารเก่ียวกับการขอรับเงินสงเคราะห โดยแจงวาเพ่ือนําไปใชใน

กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 

           ใหหนวยงานของรัฐอ่ืน เชน โรงเรียน องคการบริหารสวนตําบล สงรายชื่อผูเขาหลักเกณฑพรอม

เอกสารประกอบใหหนวยงานเพ่ือไปดําเนินการ แตทางหนวยงานอาจจายเงินใหไมครบตามจํานวนฎีกา 
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           รายชื่อท่ีปรากฏในแบบสํารวจ เม่ือตรวจสอบกับขอมูลทะเบียนราษฎรอาจไมปรากฏรายชื่อบุคคล

ดังกลาวในทะเบียนราษฎร หรือไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร 

           อาจมีการคัดสําเนาบัตรประชาชนจากทะเบียนราษฎร แลวมาปลอมลายมือชื่อ เชน การปลอม

ลายมือชื่อของผูรับเงินในเอกสารท้ังหมดโดยท่ีชาวบานไมทราบเรื่องแลวนําเอกสารไปเบิกเงิน การใหชาวบาน

ยื่นเอกสารจริงแตอาจปลอมใบสําคัญการรับเงิน และกรณีท่ีชาวบานมีชื่อเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน แตกลับไมไดรับเงิน 

หรือไดรับเงินจริงแตไมครบตามจํานวนท่ีแทจริง 

  อาจมีการนํารายชื่อของตนเองหรือนอมินีมาแทรกแซงแทนรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน 
 

โครงการสรางฝาย 
 

           จุดท่ีทําการกอสรางอาจไมตรงตามท่ีกําหนด 

           วัสดุอาจไมครบถวน ไมตรงตามมาตรฐาน  วัสดุไมไดมาตรฐาน ราคากอสรางไมเปนไปตาม

มาตรฐาน 

           การจัดเรียงกระสอบอาจไมเปนไปตามแบบท่ีกําหนด 

           ฝายท่ีสรางแลวเสร็จอาจใชไมไดจริง 

           ฝายอาจหาย ไมมีการสราง สรางบางจุด ไมสรางบางจุด  
 

โครงการระบบเครือขายไรสายความเร็วสูง FREE WIFI - CCTV 
 

           การกําหนดราคากลางอาจไมสอดคลองกับกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
           ติดตั้งวงจรอาจซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน หรือซํ้าซอนกันเอง ติดตั้งไมครบ 
           อุปกรณบํารุงตาง ๆ อาจราคาแพงเกินความเปนจริงเกินความจําเปนหรือจําเปนนอย 
           อาจไมไดใชประโยชน หรือใชประโยชนไมเต็มประสิทธิภาพ 
           กลองโทรทัศนวงจรปดแสดงภาพบนจอโทรทัศนอาจไมชัด เชน ภาพมัว ไมคมชัด กลางคืนภาพไมชัด
เพราะไมมีไฟฟาสองสวางเพียงพอ 
 

ความเส่ียง/สัญญาณเตือนวาตองมีการตรวจสอบอยางใกลชิด (ขอมูลจากคูมือพิชิตความเส่ียงตอการ
ทุจริต ของ UNDP) นํามาเปนเพียงตัวอยางบางสวน 
 

ระยะกอนประมูล 

 บรรจุรายการท่ีไมจําเปนไวในแผนการจัดชื้อจัดจาง 

 ใชวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการเปดประกวดราคาโดยไมมีเหตุผลท่ีสมควร 

 การแกไขสัญญาบางอยางทําใหไดประโยชนจากการแขงขันหรือจากการท่ีควรจัดชื้อสินคาแยก  

(เชน กิจกรรมเพ่ิมเติมซ่ึงไมเขาลักษณะท่ีควรเปนสวนตอของสัญญาท่ีมีอยู) 

 การแยกสัญญา แบงรายการจัดชื้อออกเปนหนวยยอยท้ังท่ีควรจัดชื้อรวมกัน 

 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือเอ้ือประโยชนบางบริษัทอยางใกลชิด คุณสมบัติท่ีคลุมเครือกํากวม 

ไมสมบูรณ 

 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกําหนดใหใชสินคาบางยี่หอโดยไมไดระบุวา “หรือเทียบเทา” 
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ระหวางการประมูล 

 เจาหนาท่ีจัดชื้อจัดจางใหขอมูลภายในแกผูประมูลท่ีตนสนับสนุน 

 ขอมูลความลับรั่วไหล เชน ขอมูลประมาณการตนทุน 

 การตัดผูประมูลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ 

 การยื่นซองประมูลเปนสวนท่ีออนไหวซ่ึงอาจมีการรับซองประมูลท่ียื่นชา  

 เอาสิ่งของท่ีอยูในซองออกเพ่ือทําใหผูเขาประมูลขาดคุณสมบัติ 

 การเปดซองประมูล เกณฑการประเมินท่ีนํามาใชแตกตางจากท่ีอยูในเอกสารการประมูล 

 จัดทําเกณฑยอยหรือข้ันตอนการประเมินท่ีไมเหมาะสมหรือโดยพลการขณะท่ีประเมินซ่ึงแตกตาง

จากเอกสารการประมูลท่ีเผยแพร 

 ปฏเิสธซองประมูลโดยอางวาขาดองคประกอบ เชน ไมมีแค็ตตาล็อก หรือแผนพับสําหรับสินคาท่ีเสนอ 

 คณะกรรมการประเมินสรางวิธีการประเมินข้ึนมาเอง ซ่ึงแตกตางจากเอกสารการประมูลท่ีเผยแพร 

ระยะหลังการประมูล 

 มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขสัญญาบางอยางทําใหมีเวลามากข้ึน  

 มีการใชผลิตภัณฑทดแทน หรืองานกอสรางไมไดมาตรฐานไมตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวใน

สัญญา 
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7.1 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

7.1.1 เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตาน          
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 
 

ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู   
การทุจริตของ
ประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ ๑    
ใน ๕๔ และ/หรือ 
ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๕๐ คะแนน 

อยูในอันดับ ๑     
ใน ๔๓ และ/หรือ 
ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๕๗ คะแนน 

อยูในอันดับ ๑    
ใน ๓๒ และ/หรือ 
ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๖๒ คะแนน 

อยูในอันดับ ๑    
ใน ๒๐ และ/หรือ 
ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๗๓ คะแนน 

 

7.1.2 แหลงขอมูลซ่ึง TI นํามาใชประเมินประเทศไทย  

 

ลําดับ 

 

แหลงขอมูล 

 

(code) 

 

ขอมูลผูใหบริการ (Data Provider) 

1 Bertelsmann Foundation 
Transformation Index  

BF (TI) Bertelsmann Stiftung 

2 Economist Intelligence Unit Country 
Risk Service  

EIU Economist Intelligence Unit 

3 Global Insights Business Conditions 
and Risk Indicators 

GI IHS Global Insight Global Risk 
Service 

4 IMD World Competitiveness Yearbook IMD IMD World Competitiveness Center 

5 Political and Economic Risk 
Consultancy 

PERC Political and Economic Risk 
Consultancy 

7 World Economic Forum Executive 
Opinion Survey 

WEF World Economic Forum 

8 World Justice Project Rule of Law 
Index 

WJP World Justice Project 

9 Varieties of Democracy Project VDEM University of Gothenburg, V-Dem 
Institute and University of Notre 
Dame 

๗ 
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องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซ่ึงกอตั้งข้ึนในประเทศเยอรมนี    

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๖ และมีสถานะเปนองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ โดยในการจัดทําคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (CPI) องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) ไดรวบรวมขอมูลดานการทุจริตคอรรัปชัน  

จากฐานขอมูลท่ีเปนการจัดอันดับหรือดัชนีชี้วัดซ่ึงจัดทําข้ึนโดยหนวยงานท่ีนาเชื่อถือตาง ๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ TI              

ไดเผยแพรขาวสาร การจัดลําดับและการจัดทําคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) เปนประจําทุกป              

ผานเว็บไซต https://www.transparency.org 

7.1.3 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ประเทศไทย 
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คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย (CPI) ต้ังแตป 2538 - 2563
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แหลงขอมูล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
 

2563 
 

1. BF(TI) Bertelsmann Foundation 
Transformation Index 

40 40 40 37 37 37 37 

2. EIU Economist Intelligence 
Unit Country Risk Service 

38 38 37 37 37 37 37 

3. GI Global Insights Business 
Conditions and Risk 
Indicators 

42 42 22 35 35 35 35 

4. IMD IMD World 
Competitiveness Yearbook 

33 38 44 43 41 45 41 

5. PERC Political and Economic Risk 
Consultancy 

35 42 38 41 37 38 38 

6. PRS The PRS Group 
International Country Risk 
Guide (ICRG) 

31 31 32 32 32 32 32 

7. WEF World Economic Forum 
Executive Opinion Survey 

39 43 37 42 42 43 43 

8. WJP World Justice Project Rule 
of Law Index : WJP 

44 26 37 40 40 38 38 

9. VDEM Varieties of Democracy 
Project 

- - 24 23 21 20 20 

คะแนน (จากเต็ม 100) /ลําดบัที่ /จาก
จํานวนประเทศทั้งหมดทีถู่กประเมิน 

38/85/ 

175 

38/76 

/168 

35/101
/176 

37/96/
180 

36/99/ 

180 

36/101 

/ 180 

36/104/ 
180 

                                        คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment)  

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  55    

7.1.4 ผูประเมิน วิธีการประเมินรายแหลงขอมูล 

ตารางแสดงรายละเอียดของแตละแหลงขอมูลซ่ึงองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 
นํามาใชประเมินประเทศไทย จํานวน ๙ แหลงขอมูล 

Code 

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

1. BF 
(TI) 

 

ผูประเมิน มูลนิธิเบอรเทลแมนน (จัดตั้ง พ.ศ. 
2520) เปนองคกรเอกชน ตั้ งอยู ในประเทศ
เยอรมนี 
วิธีประเมิน  ประเมินโดยผู เชี่ยวชาญของแต               
ละประเทศ รายชื่อผูเชี่ยวชาญของประเทศไทย 
คื อ  Napisa Waitoolkiat อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Paul Chambers 
อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลยันเรศวร 

     1. คุณเห็นดวยในระดับใดวาเจาหนาท่ีรัฐท่ีใช
อํานาจในทางมิชอบจะถูกฟองรองดําเนินคดีหรือ
ถูกลงโทษ  
     2. คุณเห็นดวยในระดับใดวารัฐบาลประสบ
ความสําเร็จในการแกไขปญหาคอรรัปชัน 
      คะแนน 1 – 10   
      10 คือ ระดับต่ําสุดของการคอรรัปชัน และ  
      1   คือ ระดับสูงสุดของการคอรรัปชัน 

2. EIU 
 

ผู ป ร ะ เ มิ น  Economist Intelligence Unit 
(EIU) เป น แผนกหนึ่ ง ใน  Economist Group                      
ซ่ึงเปนบริษัทลูกของหนังสือพิมพ Economist 
Newspaper เป น อ งค ก ร วิ เค ร า ะ ห ข อ มู ล                  
ท่ีมีการแสวงหาผลกําไร 

วิธีประเมิน ประเมินโดยผู เชี่ยวชาญของ EIU 
ประมาณ 2 - 3 คน 

     1. การจัดสรรงบประมาณและการใช เงิน
สาธารณะเปนไปตามข้ันตอนและมีความพรอมรับ
ผิดหรือไม 
     2. รัฐมนตรีหรือหนวยงานภาครัฐมีการใชเงิน
สาธารณะอยางไมเหมาะสม (เพ่ือประโยชนสวนตัว
หรือพรรคการเมือง) หรือไม 
     3. มีเงินพิเศษท่ีสามารถดําเนินการใชจาย
อยางไมตองรับผิดชอบหรือไม 
     4. โดยท่ัวไปแลวมีการใชทรัพยากรสาธารณะ
อยางไมถูกตองหรือไม 
     5. มีขาราชการพลเรือนหรือเจาหนาท่ีรัฐ       
ท่ีไดรับการแตงตั้งโยกยายจากรัฐบาลโดยตรง
หรือไม 
     6. มีหนวยงานอิสระท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการ
ใชงบประมาณภาครัฐหรือไม 
     7 . มี อ งค ก ร ตุ ล า ก าร อิ ส ร ะ ท่ี มี อํ าน า จ                      
ในการจัดการกับการใช อํานาจในทางมิชอบ                
ของรัฐบาล/เจาหนาท่ีของรัฐหรือไม 
     8 . มีธรรมเนี ยมปฏิบั ติ ในการจ ายสินบน                    
เพ่ือไดสัญญาและไดรับความดีความชอบหรือไม 

3. GI 
 

ผู ป ร ะ เ มิ น  บ ริ ษั ท  Information Handling 
Services (IHS) ซ่ึ ง ก อ ตั้ ง ใน ป  พ .ศ . 2502 
สํานักงานใหญตั้งอยูในแองเกิลวูด รัฐโคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา  
      เปนบริษัทให คําปรึกษาดานการดําเนิน  

     ผู เชี่ยวชาญจะถูกถามวา “ความเสี่ยงของ     
การ ท่ีบุ คคลหรือบริ ษัทจะตองเผชิญ กับการ         
ติ ดสิ นบนหรือการคอร รัปชั น ในรูปแบบ อ่ืน 
เพ่ือท่ีจะทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น 
เชน เพ่ือใหไดรับสัญญา เพ่ือการสงออก นําเขา 
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Code 

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

ธุรกิจ และการวิจัยตลาดพรอมกันนั้นยังให
บริการขอมูล Online เก่ียวกับขอมูลเศรษฐกิจ
มหภาคความ เสี่ ย งของประเทศ กวา 204 
ประเทศท่ัวโลก 
วิธีประเมิน  ประเมินโดยผู เชี่ ยวชาญแตละ
ประเทศ ซ่ึงไดรับขอมูลจากกลุมลูกคา ผู ทํา
สัญญากับภาครัฐ นักลงทุน นักธุรกิจ ผูรับงาน
อิสระ เครือขายนักขาว 

ห รื อ เ พ่ื อ ค ว าม ส ะ ด ว ก ส บ าย เก่ี ย ว กั บ งาน         
ดานเอกสารตาง ๆ มีมากนอยเพียงใด” 
    คะแนน 1 - 5  
    คะแนน 1.0 = คอรรัปชันมาก 
              5.0 = คอรรัปชันนอย 

4. IMD 
 

ผูประเมิน  IMD เปนแหลงขอมูล ท่ีวิ เคราะห
ความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศ 
ก อ ตั้ ง ข้ึ น ใน ป  พ .ศ . 2533 ณ  ป ร ะ เท ศ
สวิตเซอรแลนด 
      มีรวมมือกับเครือขาย 55 สถาบันท่ัวโลก
ในการรายงานอันดับความสามารถในการแขงขัน
ของแตละประเทศท่ัวโลก 
      สําหรับประเทศไทยมีสมาคมการจัดการ
ธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) ไดเขารวมเปน
เครือขาย (Partner with IMD World 
Competitiveness Center) และมีการดําเนิน
โครงการ Thailand Competitiveness 
Enhancement Program 
วิธีประเมิน สอบถามผูบริหารระดับสูงในภาค
ธุรกิจ ท้ังผูประกอบการท่ีเปนคนในประเทศนั้น ๆ 
ผูประกอบการชาวตางชาต ิ

   “มีการติดสินบนและการคอรรัปชันหรือไม                
1 - 6 คะแนน จากนั้ นจะแปลงเป นคะแนน                 
0 - 10 คะแนน 
     0 = มีการคอรรัปชันมาก  
     10 = มีการคอรรัปชันนอย 

5. PERC 
 

ผู ป ระเมิน  บริ ษัท  Political and Economic 
Risk Consultancy, Ltd. หรือ PERC กอตั้งข้ึน
ในป   พ.ศ. 2519 มีสํานักงานใหญอยูท่ีประเทศ
ฮองกง 
       จั ด ตั้ ง ข้ึ น เพ่ื อ เป น อ งค ก ร ท่ี ป รึ กษ า               
ดานเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานขอมูลยุทธศาสตรทางธุรกิจสําหรับการลงทุน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  นอกจากนั้ น  ยั งทํ าการสํ ารวจและ
เผยแพรรายงานสภาวะความเสี่ยงของประเทศ        
ในเอเชียอีกดวย 
 
 

 “คุณจะใหคะแนนปญหาการคอรรัปชันในประเทศ
ท่ีคุณกําลังทํางานอยูในระดับใด” 
     0 – 10 คะแนน  
     0 = ไมไดเปนปญหา (Not a Problem)  
     10 = เปนปญหารายแรง (Serious 
Problem) 
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Code 

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

วิธีประเมิน  สํารวจขอมูลจากนักธุรกิจท่ีทํางาน     
ใน ป ร ะ เท ศ ใน ภู มิ ภ า ค เอ เชี ย  ป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย  
       โดยรายชื่อผูตอบแบบสอบถามไดมาจาก
สมาคมธุรกิจ ผูแทนท่ีเขารวมการประชุมตาง ๆ 
ในเอเชีย รวมท้ังผูแทนหอการคาประเทศตาง ๆ 
ซ่ึงกลุมตัวอยางในแตละประเทศ ประกอบดวย 
ผูบริหารในประเทศผูท่ีมีสัญชาติเปนคนประเทศ
นั้น ๆ และผูบริหารชาวตางชาติ ใชการสัมภาษณ
ซ่ึงหนา การสอบถามทางโทรศัพท ตลอดจน                
การสอบถามทางอีเมล เปนตน 
 

6. PRS 
 

ผูประเมิน ป พ.ศ. 2523 กลุมบรรณาธิการของ
นิ ต ย ส า ร  International Reports ซ่ึ ง เป น
นิตยสารรายสัปดาห ท่ีนําเสนอขาวสารดาน
เศรษฐกิจและการเงิน ได คิดคนแบบจําลอง 
(Model) ICRG ข้ึนมา  
      แบบจําลองดังกลาวใชขอมูลเชิงสถิติ ใน
ก า ร พ ย า ก ร ณ ท า ง ก า ร เ งิ น  (Forecasting 
Financial) พยากรณเศรษฐกิจ ขอมูลดังกลาว
เปนประโยชน โดยตรงสําหรับการประกอบ             
การตัดสินใจลงทุนของบรรษัทขามชาติตาง ๆ 
วิธีประเมิน ทีมงานของ The PRS group 
      ท้ังนี้รายละเอียดของวิธีการเก็บขอมูล 
กลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยางท่ีนักวิจัยของ 
ICRG ใช จํากัดการเขาถึงไวใหสําหรับผู ท่ี เปน
สมาชิกหรือลูกคาเทานั้น 
 

   “นี่ คือการประเมินการคอรรัปชันในระบบ
การเมือง ซ่ึ งรูปแบบของการคอรรัปชัน โดย                   
ต ร ง ท่ี ก า ร ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ พ บ บ อ ย ค รั้ ง  คื อ                       
การเรียกรองเงิน หรือการตองจายสินบน เพ่ือให
ได ม า ซ่ึ ง ใบ อนุ ญ าต การนํ า เข าแล ะส งออ ก                     
ก ารควบ คุม ก ารส งออก  ก ารป ระ เมิ น ภ า ษี               
การคุมครองจากตํารวจ หรือการกูยืม ขอใหทาน 
ชวยใหคะแนนปญหาการคอรรัปชัน ท้ั งการ              
คอรรัปชันท่ีเกิดข้ึนจริงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการ      
คอรรัปชันจากระบบอุปถัมภ ระบบเครือญาติ               
การฝากเขาทํางาน การตางตอบแทน การระดมทุน
ท่ีเปนความลับและความสัมพันธใกลชิดท่ีนาสงสัย
ระหวางนักการเมือง กับภาคธุรกิจ 
      0 - 6 คะแนน  
      0 = มีความเสี่ยง (Potential Risk) มาก   
      6 = มีความเสี่ยงนอย 
 

7. WEF 
 

ผู ป ระ เมิน  World Economic Forum (WEF) 
ห รื อ ส ภ า เศ ร ษ ฐ กิ จ โล ก  ก อ ตั้ ง ข้ึ น ใน ป                        
พ.ศ. 2514 สํานักงานใหญอยู ในนครเจนีวา 
สวิตเซอรแลนด   
       มีวัตถุประสงคในการมุงเนนความรวมมือ
ระหวางประเทศของผูนํ าภาครัฐและเอกชน      
ท้ังทางดานการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม 
วิธีประเมิน องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ

     หั ว ข อ  Irregular Payment and Bribes 
ถามวา “ในประเทศของคุณ เปนเรื่องปกติเพียงใด
ท่ีบริษัทจายเงินพิเศษโดยไมมีเอกสารอางอิง หรือ
จายสินบน  ท่ีเชื่อมโยงกับเรื่องตอไปนี้  
   1) การนําเขา – สงออก  
   2) สาธารณูปโภค  
   3) การชําระภาษีประจําป  
   4) การทําสัญญาและการออกใบอนุญาต   
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เลื อกใช ขอ มูลจาก “รายงานการวัด อันดับ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข ง ขั น  (Global 
Competitiveness Report : GCR)” ใ น ก า ร
คํานวณ CPI 
       ใน ก า ร สํ า ร ว จ  GCR เ พ่ื อ วั ด ร ะ ดั บ
ความสามารถในการแขงขัน ทําการรวบรวม
ขอ มูล โดยใช  “แบบสอบถามความคิด เห็ น
ผูบริหาร” (Executive Opinion Survey : EOS) 
ซ่ึงถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือสํารวจความพึงพอใจ
ขอ งนั ก ธุ ร กิ จ ต า งป ระ เท ศ  แ ล ะนั ก ธุ ร กิ จ
ภายในประเทศเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรค
สูงสุดในการทําธุรกิจ 
       สําหรับประเทศไทยหนวยงานท่ี เปน
เค รื อ ข า ย พั น ธ มิ ต ร ข อ ง  WEF คื อ  ค ณ ะ
พาณิ ชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยทําหนาท่ีจัดเก็บแบบสอบถาม 
EOS 
 
 

   5) ได รับการตัดสิน ใจ ท่ี เอ้ือประโยชนจาก
กระบวนการยตุิธรรม” 
 

   หัวขอ Diversion of Public Funds ถามวา      
“ในประเทศของคุณ การเบี่ยงเบนของกองทุน
สาธารณะสู  บริษัท บุคคล หรือกลุมคนท่ัวไป      
อยางผิดกฏหมาย เปนอยางไร” 
     1 - 7 คะแนน  
     1 = มีการจายสินบนเปนปกติ 
     7 = ไมเคยตองจายสินบน 
    โดยคําถามขอท่ี 1 มีหลายคําถาม แตจะถูกทํา
ให เปนตัวเลขเดียว จากนั้น เอาคะแนนมาหา
คะแนนเฉลี่ยของท้ังสองขอ 

8. WJP 
 

ผูประเมิน World Justice Project เปนองคกร   
ท่ีไมแสวงหากําไร ต้ังอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดีซี และ       
เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
      WJP เปนดัชนีท่ีประเมินระดับระบบนิติ
ธรรม (Rule of Law) 
วิธี ป ระ เมิน  ป ระเมิน โดยผู เชี่ ย วชาญ และ
ประชาชนท่ัวไป สําหรับคําถามท่ีนํามาใชจัดทํา
คาคะแนน   เปนคะแนนจากผูเชี่ยวชาญเทานั้น 
      ในป 2016 ใชผูเชี่ยวชาญจํานวนมากกวา 
2,000 คน และ ประชาชนกวา 66,000 คน      
ท่ัวโลก 
 

     1. ขาราชการ (เจาหนาท่ี ) ในสายบริหาร             
ไมไดใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือผลประโยชน
สวนตน  
     2. ขาราชการ (เจาหนาท่ี) ในสายตุลาการ    
ไมไดใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือผลประโยชน
สวนตน  
     3. ขาราชการ (เจาหนา ท่ี ) ในสายตํารวจ   
และทหารไม ได ใชทรัพยสินของทางราชการ       
เพ่ือผลประโยชนสวนตน  
     4. ขาราชการ (เจาหนาท่ี) ในสภานิติบัญญัติ 
ไมไดใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือผลประโยชน
สวนตน  
    0 - 1 คะแนน โดยเปน Continuous Scale 
และคะแนนท่ีถูกตอบโดยผูเชี่ยวชาญเทานั้น  
    0 = ต่ํา  1 = สูง   
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9. VDEM 
 

ผูประเมิน วัดเก่ียวกับความหลากหลายของ
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง เสรีภาพ  
       นอกจากนี้  ยังพิจารณาพฤติกรรมการ
คอรรัปชัน ในระบบการเมืองในระดับฝายบริหาร 
ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการดวย 
วิธีประเมิน  ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการจากท่ัวโลก 
และผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง 
 

     การทุจริตทางการเมืองเปนท่ีแพรหลายมาก
นอยเพียงใด โดยดัชนีแสดงความแพรหลายของ
การทุจริตนี้  ถูกคํานวณจากคาเฉลี่ยของดัชนี         
4 ดาน คือ 

      1. ดัชนีการคอรรัปชันในภาครัฐ (Public 
sector corruption index)  
     “เจาหนาท่ีรัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือ
สิ่ งของอ่ืน ใดในระดับ ใด  และเจ าหน า ท่ี รั ฐ มี
พฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ หรือ
ทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือ
คนในครอบครัวของตนเองบอยครัง้เพียงใด” 

       2. ดัชนีการคอรรัปชันของผูบริหารระดับสูง 
(Executive corruption index)  
       “ผูบริหารระดับสูง หรือตัวแทน มีพฤติกรรม
เรียกรับสินบน หรือสิ่งของอ่ืนใด เปนประจําหรือไม 
และผูบริหารระดับสูง หรือตัวแทนเหลานั้น มี
พฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ หรือ
ทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือ
คนในครอบครัวของตนเองบอยครัง้เพียงใด 

      3. ดัชนีการคอรรัปชันของฝายนิติบัญญัติ 
(The indicator for legislative corruption)  
       “เจาหนาท่ีฝายนิติบัญญัติได ใชตําแหนง
หนาท่ีเรียกรับเพ่ือเรียกรับผลประโยชนในประเด็น
เหลานี้ ในระดับใด สินบน รับเงิน เพ่ือชวยเหลือ  
ใหไดรับสัญญาจากภาครัฐ (เพ่ือตัวเอง ครอบครัว 
เพ่ือน ผูสนับสนุนทางการเมือง) ผูสนับสนุนทาง
การ เมื อ ง) มี ผลประโยชน ต างตอบแทน กับ               
ภ าคธุ ร กิจ เพ่ื อแลก กับ โอกาส ในการว าจ า ง   
ภายหลั งจากออกจากสภานิ ติ -บัญ ญั ติ ข โมย              
(เบียดบัง) เงินของภาครัฐหรือเงินจากโครงการ
บริจาคตาง ๆ  เพ่ือนํามาใชสวนตัว” 

   4. ดั ช นี ก ารคอร รั ป ชั น ขอ งฝ าย ตุ ล าก าร       
(The indicator for judicial corruption) โดยใช
คําถามวา “ประชาชนหรือภาคธุรกิจ มีการจายเงิน
พิเศษ (ท่ีไมมีเอกสารการจายเงิน) หรือสินบนเพ่ือ
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เรงหรือชะลอกระบวนการของฝายตุลาการใน
ระดับใด”  
       0 - 1 คะแนน 0 = ต่ํา  1 = สูง  
       จากนั้นคํานวณเปนคาเฉลี่ยของคําถาม 4 ขอ 
 

 
ขอมูลจาก : ขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index:  
               CPI) ระยะท่ี ๓ สํานักงาน ป.ป.ช. 
 
๗.๒ รายช่ือหนวยงาน 

๗.๒.๑ หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา จํานวน 153 หนวยงาน 

ลําดับ รายช่ือหนวยงาน 

1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

2 กรมประชาสัมพันธ 

3 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

4 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

5 กองทัพบก 

6 กองทัพเรือ 

7 กองทัพอากาศ 

8 กองบัญชาการกองทัพไทย 

9 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

10 กรมธนารักษ 

11 กรมบัญชีกลาง 

12 กรมศุลกากร 

13 กรมสรรพสามิต 

14 กรมสรรพากร 

15 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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ลําดับ รายช่ือหนวยงาน 

16 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

17 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

18 สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

19 กรมการกงสุล 

20 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

21 กรมพลศึกษา 

22 กรมการทองเท่ียว 

23 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

24 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

25 กรมธุรกิจพลังงาน 

26 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

27 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

28 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

29 กรมการคาตางประเทศ 

30 กรมการคาภายใน 

31 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

32 กรมทรัพยสินทางปญญา 

33 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

34 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

35 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

36 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

37 กรมการปกครอง 

38 กรมการพัฒนาชุมชน 

39 กรมท่ีดิน 

                                        คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment)  

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  62    

ลําดับ รายช่ือหนวยงาน 

40 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

41 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

42 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

43 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

44 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

45 กรมบังคับคดี 

46 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

47 กรมราชทัณฑ 

48 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

49 สํานักงานกิจการยุติธรรม 

50 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

51 สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) 

52 กรมคุมประพฤติ 

53 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

54 กรมการจัดหางาน 

55 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

56 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

57 สํานักงานประกันสังคม 

58 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

59 กรมชลประทาน 

60 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

61 กรมประมง 

62 กรมปศุสัตว 

63 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ลําดับ รายช่ือหนวยงาน 

64 กรมวิชาการเกษตร 

65 กรมสงเสริมการเกษตร 

66 กรมสงเสริมสหกรณ 

67 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

68 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

69 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

70 กรมการขาว 

71 กรมหมอนไหม 

72 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

73 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

74 กรมเจาทา 

75 กรมการขนสงทางบก 

76 กรมทาอากาศยาน 

77 กรมทางหลวง 

78 กรมทางหลวงชนบท 

79 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

80 กรมการขนสงทางราง 

81 สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

82 กรมควบคุมมลพิษ 

83 กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง 

84 กรมทรัพยากรธรณี 

85 กรมทรัพยากรน้ํา 

86 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

87 กรมปาไม 
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ลําดับ รายช่ือหนวยงาน 

88 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

89 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

90 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

91 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

92 กรมอุตุนิยมวิทยา 

93 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

94 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

95 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

96 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

97 กรมกิจการผูสูงอายุ 

98 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

99 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

100 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

101 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

102 กรมการศาสนา 

103 กรมศิลปากร 

104 กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

105 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

106 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

107 กรมวิทยาศาสตรบริการ  

108 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

109 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ  

110 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

111 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ลําดับ รายช่ือหนวยงาน 

112 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

113 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

114 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

115 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

116 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

117 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

118 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

119 กรมการแพทย 

120 กรมควบคุมโรค 

121 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

122 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

123 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

124 กรมสุขภาพจิต 

125 กรมอนามัย 

126 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

127 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

128 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

129 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

130 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

131 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

132 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

133 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

134 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

135 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ลําดับ รายช่ือหนวยงาน 

136 สํานักขาวกรองแหงชาติ 

137 สํานักงบประมาณ 

138 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิ

139 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

140 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

141 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

142 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

143 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

144 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

145 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

146 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

147 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

148 สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 

149 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๕๐ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

๑๕๑ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

๑๕๒ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

๑๕๓ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

 

๗.๒.๒ รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๑ หนวยงาน 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

1 กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

2 กรรมการผูจัดการ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

3 ผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

4 กรรมการผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

5 ผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

6 กรรมการผูจัดการธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

7 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน 

8 กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห 

9 กรรมการและผูจัดการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

10 ผูจัดการบริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด 

11 กรรมการผูจัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

12 กรรมการผูจัดการธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

13 ผูอํานวยการโรงงานไพ  

14 ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

15 ผูอํานวยการองคการสุรา 

16 ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 

17 ผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

18 ผูวาการการเคหะแหงชาติ 

19 ผูอํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห 

20 ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

21 ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

22 ผูวาการการยางแหงประเทศไทย 

23 ผูอํานวยการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

24 ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

25 ผูอํานวยการองคการสะพานปลา  

26 ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

27 ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย 

28 ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

29 ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย 

30 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด 

31 กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

32 กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

33 ผูวาการสถาบันการบินพลเรือน  

34 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

35 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

36 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

37 ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

38 ผูอํานวยการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย 

39 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

40 ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

41 ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

42 ผูอํานวยการองคการคลังสินคา  

43 ผูวาการการประปานครหลวง 

44 ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 

45 ผูวาการการไฟฟานครหลวง 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

46 ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

47 ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย 

48 ผูอํานวยการองคการตลาด 

49 ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 

50 ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

51 ผูอํานวยการโรงพิมพตํารวจ 

 

๗.๒.๓ องคการมหาชน จํานวน ๕6 หนวยงาน 
 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

1 ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

2 ผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

3 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

4 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

5 ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

6 ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

7 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

8 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  

9 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

10 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 

11 ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) 

12 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

13 ผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

14 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

15 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร 

16 ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 

17 ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

18 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

19 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

20 ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

21 ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

22 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

23 ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

24 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

25 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

26 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

27 ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

28 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

29 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

30 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

31 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

32 ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

33 ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

34 ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 

35 ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

36 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 

37 ผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 

38 ผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 

39 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

40 ผูจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

41 ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม 

42 ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

43 ผูอํานวยการหอภาพยนตร (องคการมหาชน) 

44 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

45 ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

46 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

47 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

48 เลขาธิการคุรุสภา 

49 ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

50 ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว 

51 เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

52 ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

53 ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

54 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

55 เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

56 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

 

๗.๒.๔ หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ จํานวน ๑๘ หนวยงาน 
 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

1 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

3 ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

4 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

5 องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

6 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

7 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

8 ธนาคารแหงประเทศไทย 

9 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยสินและตลาดหลักทรัพย 

10 สถาบันคุมครองเงินฝาก 

11 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

12 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

13 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

14 สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

15 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

16 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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17 สถาบันพระบรมราชชนก 

18 สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

 

 

 

๗.๒.๕ จังหวัด 76 จังหวัด 
 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

1 สํานักงานจังหวัดกระบี่ 

2 สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

3 สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ 

4 สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร 

5 สํานักงานจังหวัดขอนแกน 

6 สํานักงานจงัหวัดจันทบุรี 

7 สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 สํานักงานจังหวัดชลบุรี 

9 สํานักงานจังหวัดชัยนาท 

10 สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 

11 สํานักงานจังหวัดชุมพร 

12 สํานักงานจังหวัดเชียงราย 

13 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

14 สํานักงานจังหวัดตรัง 

15 สํานักงานจังหวัดตราด 

16 สํานักงานจังหวัดตาก 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

17 สํานักงานจังหวัดนครนายก 

18 สํานักงานจังหวัดนครปฐม 

19 สํานักงานจังหวัดนครพนม 

20 สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 

21 สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

22 สํานักงานจังหวัดนครสวรรค 

23 สํานักงานจังหวัดนนทบุรี 

24 สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 

25 สํานักงานจังหวัดนาน 

26 สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 

27 สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย 

28 สํานักงานจังหวัดปทุมธานี 

29 สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

30 สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี 

31 สํานักงานจังหวัดปตตานี 

32 สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

33 สํานักงานจังหวัดพะเยา 

34 สํานักงานจังหวัดพังงา 

35 สํานักงานจังหวัดพัทลุง 

36 สํานักงานจังหวัดพิจิตร 

37 สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

38 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี 

39 สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ 

40 สํานักงานจังหวัดแพร 

41 สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 

42 สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม 

43 สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร 

44 สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน 

45 สํานักงานจังหวัดยโสธร 

46 สํานักงานจังหวัดยะลา 

47 สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

48 สํานักงานจังหวัดระนอง 

49 สํานักงานจังหวัดระยอง 

50 สํานักงานจังหวัดราชบุร ี

51 สํานักงานจังหวัดลพบุรี 

52 สํานักงานจังหวัดลําปาง 

53 สํานักงานจังหวดัลําพูน 

54 สํานักงานจังหวัดเลย 

55 สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ 

56 สํานักงานจังหวัดสกลนคร 

57 สํานักงานจังหวัดสงขลา 

58 สํานักงานจังหวัดสตูล 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

59 สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ 

60 สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

61 สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

62 สํานักงานจังหวัดสระแกว 

63 สํานักงานจังหวัดสระบุรี 

64 สํานักงานจงัหวัดสิงหบุรี 

65 สํานักงานจังหวัดสุโขทัย 

66 สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

67 สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธาน ี

68 สํานักงานจังหวัดสุรินทร 

69 สํานักงานจังหวัดหนองคาย 

70 สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 

71 สํานักงานจังหวัดอางทอง 

72 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 

73 สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ 

74 สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ 

75 สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี 

76 สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

 

๗.๒.๕  องคกรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตใน  

กทม. ๕๐ เขตและเมืองพัทยา) จํานวน ๕๒ หนวยงาน 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

1 กรุงเทพมหานคร 

2 เมืองพัทยา 

๓ สํานักงานเขตพระนคร 

๔ สํานักงานเขตดุสิต 

๕ สํานักงานเขตหนองจอก 

๖ สํานักงานเขตบางรัก 

๗ สํานักงานเขตบางเขน 

๘ สํานักงานเขตบางกะป 

๙ สํานักงานเขตปทุมวัน 

๑๐ สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย 

๑๑ สํานักงานเขตพระโขนง 

๑๒ สํานักงานเขตมีนบุรี 

๑๓ สํานักงานเขตลาดกระบัง 

๑๔ สํานักงานเขตยานนาวา 

๑๕ สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 

๑๖ สํานักงานเขตพญาไท 

๑๗ สํานักงานเขตธนบุรี 

๑๘ สํานักงานเขตบางกอกใหญ 

๑๙ สํานักงานเขตหวยขวาง 
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ที่ปรึกษาและคณะผูจัดทาํ 
 

ท่ีปรึกษา 

๑.  พ.ต.ท. วันนพ สมจินตนากุล  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๒.  นายภูมิวิศาล เกษมศุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๓.  นายพุฒิพงษ เลิศสถิตย  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๔. นายกฤษณ กระแสเวส             ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

๕. นางฉวีวรรณ    นิลวงศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน (กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

๖. นายอังกูร  ปญญาจิรภาส  ผอ.กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

ผูจัดทํา กลุมงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

      1. นางสาวบุศรากร  เพชรศิริโกศล   นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

 2. เจาหนาท่ีกลุมงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ 

ท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 

๑. พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์   กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการปองกัน 
           และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. รศ.ดร. ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๓. พล.ต.อรชัย   บุญสุขจิตเสรี  ศปท. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

                                                   ราชอาณาจักร 
๔. นางชนิดาภา   กุลวานิช     ศปท. บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ (มหาชน) 
๕. นายสนธยา   เหลืองเจริญลาภ  ศปท. สํานักงาน ปปง.  

๖. นางสาวสุชาฎา   วรินทรเวช ศปท. กระทรวงสาธารณสุข  

๗. นางลมัย   ทองเรือง         ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม 

๘. นายอนุวัตร   ศรีไชโย      ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๙. นางอุไรรัตน   เนาถาวร      ศปท. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

๑๐. นายยุทธนา   จาวรุงฤทธิ์    สํานักงาน ป.ป.ช. 

๑๑.  นางสาวชนันดา  พ่ึงโพธิ์สภ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

                                                   (Thai Institute of Directors (IOD) 
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ชองทางการติดตอประสานงาน 
 

        กลุมงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอํานวยการตอตานการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท.  

        โทรศัพท 02 502 6670 ตอ 4230 โทรสาร 02-5026943  

        E-mail : pacc.crapublicsector@gmail.com 
 

 1. นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล   นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

        กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

    โทร. 09 6141 4665  

      ๒. นางจิราพรรณ ทาบุราญ   นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

        กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

    โทร. 0๖ ๓๓๒๔ ๒๙๓๒  

 ๓. นายกฤษฏ ธวัชชัยวิสุทธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

        กองอํานวยการตอตานการทุจริต 
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        กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

    โทร. 0๖ ๓๓๒๔ ๒๙๓๒    
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                                    (Corruption Risk Assessment)  
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