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คำนำ 

  โดยที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ ่งประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ   พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่   
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา  
เพื่อทราบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป 
 

    คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
จึงได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ณ วันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)      
ที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ จึงได้ จัดทำคู่มือการ
ประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ให้กับหน่วยงานภาครัฐที ่มีโครงการที ่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์เพื่ อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต  
และยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
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ส่วนที่ ๑  
ความเป็นมา 

 

การทุจริตในภาครัฐ เป็นปัญหาพื้นฐานที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก รูปแบบการทุจริต
ในภาครัฐมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและกระจายตัวอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ โดยการทุจริต
ที่ขยายตัวและสร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมากคือ “การทุจริตเชิงนโยบาย” (policy 
Corruption) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและผลักดันให้มีการสกัดกั้นการทุจริตชิงนโยบาย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้
บรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด  โดยสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
มีทั ้งหมด ๑๓ แผน และได้กำหนดให้มีกิจกรรมปฏิรูปที ่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ (Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรมปฏิรูป โดยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีทั้งหมด ๕ กิจกรรมปฏิรูป ได้แก่  
  ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต มอบให้ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
  ๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจรติที่มีประสิทธิภาพ 
มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
  ๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริต 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
  ๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ มอบให้ สำนักงาน ป .ป.ท. เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
  ๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 

  สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ จึงได้พัฒนาเครื่องมือและกลไก
ที่จะช่วยสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในหน่วยงานภาครัฐ ในข้ันตอนการของการนำนโยบายไปสู่การจัดทำโครงการ
ขนาดใหญ่ โดยได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ก .พ.ร. และ สำนักงาน 
ป.ป.ช. เพื่อกำหนดเกณฑ์โครงการที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่และแนวทางในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและ
นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทจุริต
เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๒ 

๑) เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑.๑) เป้าหมาย  
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 ๑.๑.๑) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายที่กำหนด (งบประมาณการดำเนินโครงการมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการ
ดังกล่าวพร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ  

 ๑.๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕  

   ๑.๑.๓) หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
เชิงนโยบาย ในข้ันตอนการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย ในข้ันตอนการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ  

๑.๒) ตัวช้ีวัด  
   ๑.๒.๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำเสนอ

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสำนักงบประมาณร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ 
และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕  

   ๑.๒.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ดำเนินการติดตาม กำกับดูแลทุกโครงการที่มีการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕  

   ๑.๒.๓) ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องรายงานผลการ
ดำเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ของหน่วยงานดังกล่าวและรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ ๕๐ ในปี 
๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕  

  ๒) ข้ันตอนและวิธีการดำเนินการปฏิรูป  
   ๒.๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) : สำนักงบประมาณ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐประชุมหารือและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้า
ตามเกณฑ์กำหนด จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่พิจารณา 
   ๒ .๒ ) ข ั ้ นตอนท ี ่  ๒  ข ั ้ นตอนการดำ เน ิ น โครงการ (Project Implementation) 
กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแล 
พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม ตลอดจนดำเนินการกำกับดูแลโครงการตามขั ้นตอนที่ ๑ ทุกกรณี      
โดยยึดหลักการและแนวทางการติดตาม ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ  
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   ๒.๓) ขั ้นตอนที่ ๓ ขั ้นตอนหลังเสร็จสิ ้นโครงการ (Post Project Implementation) : 
หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบรหิารจดัการความเสีย่งเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)) 

   สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบถึงแนวทางใ นการขับเคลื่อน 
การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายต่อไป  
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ส่วนที่ ๒ 
กรอบแนวคิด นิยาม แบบประเมิน 

ตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
  
 ๑. กรอบแนวคิดในการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ กรอบแนวคิดต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแบบ
ประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.๑  เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย และคู่มือการใช้เกณฑ์ความเสี่ยงการทุจริต
เชิงนโยบายจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. 
                            ภายใต้คณะอนุกรรมการศึกษาการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในโครงการของรัฐ เมื่อปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดคู่มือการใช้เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย และ
เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  โดยรายละเอียดของคู่มือการใช้เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย ได้กำหนดเกณฑ์ชี ้วัด ออกเป็น ๒ ส่วน คือ  ๑ ) เกณฑ์ชี ้วัดความเสี ่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย                
ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย และ ๒) เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ โดยประกอบด้วยหัวข้อที่จะใช้เป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
   ส่วนท่ี ๑ เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย 
กำหนดเป็นเกณฑ์ช้ีวัดสำหรับการประเมินได้ ๕ เกณฑ์ ดังนี้ 

๑. การแสดงความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศ 

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
๓. การประเมินความเสี่ยงต่อการทจุริตเชิงนโยบาย 
๔. มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงของ

นโยบายด้วยการมสี่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทจุริตเชิงนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. 

แนวทางการเปิดเผยข้อมลูของภาครัฐ 

 
 

แนวทางการเปิดเผยข้อมลูโครงการ  CoST 

 
างการเปิดเผยขอ้มูล 

แบบการประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทจุริตเชิงนโยบาย                                        

ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ ่
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๕. การเสรมิสร้างความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง 
   โดยเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการพัฒนานโยบายใช้แบบ
รายงานการดำเนินการตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงฯ ในการรายงานการพัฒนานโยบาย ๑ นโยบาย ต่อ ๑ ฉบับ 
   ส่วนที่ ๒ เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการนำนโยบายสู่ 
การปฏิบัติ กำหนดเป็นเกณฑ์ช้ีวัดสำหรับการประเมินได้ ๔ เกณฑ์ ดังนี้ 

๑. มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในข้ันก่อนการดำเนินการตาม 
           นโยบาย  

๒. มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดตามการ 
           ดำเนินการตามนโยบาย  

   ๓.  มีการเตรียมการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
   ๔.  มีการเตรียมการสร้างความโปร่งใสในข้ันการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการ 
                                    สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการสร้างการเฝ้าระวัง  
   โดยเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ใช้แบบรายงานการดำเนินการตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงฯ ในการรายงานการดำเนินโครงการ ๑ โครงการต่อ ๑ ฉบับ  
             ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑. ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ พรรคการเมืองที่ประสงค์จะ
ส่งผ ู ้สมัครร ับเล ือกตั ้ง เป ็นผ ู ้ตอบคำถามตามเกณฑ์ชี ้ว ัด  โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                         
เป็นผู้ขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัด 
   ๒. ในขั้นตอนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน เป็นผู้ตอบคำถามตามเกณฑ์ช้ีวัด โดยเป็นหน่วยงานในระดับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
นโยบายที่ถูกจัดอันดับไว้ ๕ อันดับแรก โดยมี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ เป็นผู้ขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัด 
 

๑.๒ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ  
                การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งถือเป็น

ข้อมูลที ่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ตรงจุดที่สุด 

                องค์กรระดับนานาชาติในหลายประเทศ ต่างตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและได้พยายามร่วมกันผลักดันแนวคิดของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government 
Data) ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของภาครัฐถือเป็น 
เครื่องมือสำคัญในเพิ่มประสิทธิภาพของความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบและ
ความโปร่งใสของภาครัฐที่มีต่อผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน โดยประชาชนสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของ
ภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยประชาชน
สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ  ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของ
ภาครัฐ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ ทำให้ประชาชนไว้วางใจและเช่ือถือมากข้ึนอัน
จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นช่องทางสำคัญในการให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบ
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การทำงานและการใช้อำนาจของภาครัฐ ซึ่งจะลดโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และจะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศและเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป  

          องค์การสหประชาชาติ (2016) ได้นิยามข้อมูลเปิดของภาครัฐว่า “ข้อมูลของรัฐบาลที่
ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง นำไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ  

          องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Co-operation and Development - OECD) (2017)  ได้กำหนดนิยามของ “รัฐบาลเปิด” ว่าเป็น “วัฒนธรรม
การกำกับดูแลที่ส่งเสริมหลักการของความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย ในอันที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยและการเติบโตโดยรวม"  

          ขณะที่ World Wide Web Foundation (2015) ได้กำหนดคุณลักษณะของข้อมูลเปิด
ไว้ ๕ ประการ คือ ๑) สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Available Online) เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมาก
และหลากหลาย ๒) ทุกคนได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลนั้นไปใช้ และใช้ซ้ำได้ (Open-licensed) ๓) ประมวลผลดว้ย
เครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) เพื ่อสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔) รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย (Available in bulk) ๕) ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free of charge) เพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรสามารถเข้าถึงได้โดยเสมอภาคกัน  

 

๑.๓ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)  
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลโครงการ

ก่อสร้าง ตั้งแต่กระบวนการจัดทำและนำเสนอโครงการ การเตรียมความพร้อมของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงการ
ดำเนินโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยมีข้อมูลจำนวน ๔๐ รายการ เช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนบริษัท
ที่เข้าร่วมประกวดราคา มูลค่าของสัญญา ขอบเขตงานตามสัญญา การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญา การเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตสัญญา เหตุผลการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 
             ๒. นิยาม “โครงการขนาดใหญ่ที ่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี ้วัดความเสี ่ยงการทุจริต 
เชิงนโยบาย” หมายถึง 
    (๑) โครงการที่มีการจัดทำคำของบประมาณ (งบลงทุน) ตัง้แต่ ๕๐๐ ล้านบาทข้ึนไป 
    (๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทนุ) ตัง้แต่ ๕๐๐  ล้านบาทข้ึนไป 
                โครงการตาม (๑) หรอื (๒) ใหห้มายถึง คำของบประมาณและงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร
ประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณทีผ่่านสำนักงบประมาณ 

๓. แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจรติเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ ่ 
และได้กำหนดแบบในการรายงาน ดังนี้ 
  ๑. แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐  รายการ 

๒. แบบประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
แบ่งเป็น ๓ หมวด รวม  ๑๒ รายการ ได้แก่ 
  หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 4 รายการ 
  หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ จำนวน ๒ รายการ 
  หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน 6 รายการ  
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1. แบบรายงานข้อมลูโครงการ ๑๐ รายการ 

รายการ รายละเอียดข้อมลูโครงการ 
 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 

๔. 
๕. 
๖. 

 
 

๗. 
   ๘. 
   ๙. 
 

10. 
     
 

 

ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................. ........... 
ชื่อโครงการ  .......................................................................................................... .............................. 
งบประมาณ 
      3.๑ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) ................................................... 
      3.๒ งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร............................................................................................. 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ............................................................................................................... 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ ............................................................................... ........................................... 
วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง  หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทน
กันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ  (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี).................................................................. 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ................................................................................................................... 
โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ ..................................................... 
โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสรา้งภาครัฐ (Construction Sector 
Transparency : CoST) หรือไม ่............................................................................................... ...... 
ชื่อผู้ประสานงานโครงการ .................................................................................................................  
ตำแหน่ง.................................................................สังกัด.....................................................................  
เบอร์โทรศัพท์.........................................................E-mail……………………………….…………………..……  
ID Line………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 

 
๒. แบบประเมินตามเกณฑช์ี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนนิโครงการขนาดใหญ่ 
    แบ่งเป็น ๓ หมวด ๑๒ รายการ ดังนี ้
 
 หมวดท่ี ๑ การบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริต ๔ รายการ 

รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๑. 
 
 

หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต* ในขั้นตอนการ
จัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ 
□ ม ี
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 

๒. 
 

หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริต *                 
หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



- 8 - 
 

รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสงัคมมาพจิารณาประกอบการการศึกษาด้วย  
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
 

4. 
 
 
 

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชน
รายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอื่น  ๆ  ที่รัฐมีแผนจะ
ดำเนินการในอนาคต 
□ มี แนบเอกสารอ้างองิ)..............................................................................................................  
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).................................................................................. ....................................... 
 
* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

 
หมวดท่ี ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๒ รายการ 

รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๕. 
 
 
 

หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมรับผิดชอบในการจัดทำ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
       ช่ือเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน........................................... โทรศัพท์.................................. 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................  
.......................................................................................................... ............................................... 
 

๖. 
 
 
 
 
 

หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิด
ความมั ่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น) 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
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หมวดท่ี ๓ การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ ๖ รายการ 

รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๗. 
 

หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษา
ความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด 
และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)..................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).....................................................................................................................   
 

๘. 
 

หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)...................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)......................................................................................................................  
 

๙. 
 

หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)..................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)....................................................................................................................  
 

๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี ่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริต  
ที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว  
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)...................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)......................................................................................................................  
 

๑๑. 
 

หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์  
และใช ้ต ่อหร ือใช ้ซ ้ ำ  (Open-licensed) หร ือประมวลผลด ้วยเคร ื ่ องม ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
(Machine-readable) ได ้
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL).................................................................................. ....................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).......................................................................................................................  

 
๑๒. 

 
 

หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรอื
แจ้งเหตุต่าง ๆ 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)......................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................. 
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ส่วนที่ ๓ 
กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ 

สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

3.1 กลไกในการขบัเคลื่อนการดำเนินการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
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3.2 แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : โครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย หมายถึง   
               (๑) โครงการที่มีการจัดทำคำของบประมาณ (งบลงทุน) ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป   
               (๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป  
               (๓) โครงการตาม (๑) หรือ (๒) ให้หมายถึง คำของบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประมาณ 
                    รายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ผ่านสำนักงบประมาณ 
 
 
  

แนวทางในการขับเคลื่อนการทุจริตเชิงนโยบาย

ในการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่

การริเริ่มโครงการ ขณะด าเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทำการประเมินความเสี่ยง
การท ุจร ิตและแผนบร ิหาร
ความเส ี ่ยงการท ุจร ิตแนบ
พร ้อมคำของบประมาณส่ ง 
สำนักงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื ่อได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ
หน ่ วย ง าน เ จ ้ า ข อง โ ค ร ง ก า ร 
ดำเนินการดังน้ี 

 -  จ ั ด ส ่ ง แบบร าย ง านข ้ อ มู ล
โครงการและแบบประเมินตาม
เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบายในการดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ่  ส ่ ง  ป.ป.ท./ค .ต .ป. 
ประจำกระทรวง (ภายในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ) 

- ท ำ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ ข ้ อ ม ู ล ต่ อ
สาธารณะตามเกณฑ์ฯ 

-  หน ่วยตรวจสอบ เช ่น สตง ./
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ค.
ต .ป. ประจำกระทรวง ต ิดตาม 
กำกับ ดูแล ตามมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 

- หน่วยงานเจ้าของโครงการนำข้อมูล
เข ้าระบบ eMENCR (ระบบติดตาม
ประเมินผลแห่งชาติ)                            

- สำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเม ินผล (ค .ต.ป.)
ประจำกระทรวง ของแต่ละหน่วยงาน ทำ
การประเมินผลโครงการและรายงานส่ง 
สำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะเจ้าภาพหลัก 

- สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการดำเนินการ
ในภาพรวมรายงานต่อ ศอตช./ครม. และ
รายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ฯ 
ทราบด้วย 
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ส่วนที่ ๔  
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

             มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้  ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกัน
องค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายใน
องค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจรติ
ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

๑. วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
           ๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
          ๒) เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคับต่าง ๆ 

๓) เพื่อเพิ่มมลูค่าขององค์กรต่อผูร้ับบริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และ 
    ความซื่อตรงขององค์กร 
๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
 

๒. วิธีการและขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๓ ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
   ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การระบุประเด็นความเสี่ยง การให้คะแนนและการจัดระดับความ
เสี่ยงการทุจริต)  

           ๓) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผล         
 

     ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี ่ยงการทุจริต  ก่อนทำการประเมินความเสี่ยง
หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์หรือไม้บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ด้านโอกาสและด้าน
ผลกระทบ และการให้คะแนนกำหนดเป็น ๕ ช่วงคะแนน รายเอียดดังนี้  

 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยงใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  
    ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  
โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 
 
 
 
 
 

RISK 
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ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการที่มีการจัดชื้อจัดจ้าง โครงการขนาดใหญ่ 
โครงการที่ดำเนินการในภาพรวมทั้งประเทศ หรือโครงการที่มีวงเงินสูง ควรใช้ ผลกระทบ (Impact) ในการวัด    
ความรุนแรงของความเสยีหายด้านการเงินที่จะเกิดข้ึนจากความเสีย่งนั้น โดยความเสียหายจากงบประมาณ ในคู่มือนี้
เป็นเพียงตัวอย่างเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  หน่วยงานสามารถ
กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้เอง หรือสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  

 

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี 

๔ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ครั้งต่อปี 

๓ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี 

๒ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี 

๑ โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี 

 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรืออาจเกิดข้ึนได้สูงมาก (ร้อยละ 100) 

๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากว่าร้อยละ  50) 

๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนบางครั้ง (ร้อยละ 20- 50) 

๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 20)  

๑ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดข้ึน (ไม่เกิดข้ึนเลย)  

 
ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)  ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๕ ความเสียหายตั้งแต่........................... บาท ถึง......................... บาท 

๔ ความเสียหายตั้งแต่.......................... บาท ถึง......................... บาท 

๓ ความเสียหายตั้งแต่.......................... บาท ถึง......................... บาท 

๒ ความเสียหายตั้งแต่......................... บาท ถึง......................... บาท 

๑ ความเสียหาย.................................. บาท หรือน้อยกว่า 
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ตารางจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

 
            ขั ้นตอนที ่ ๒ การระบุประเด็นความเสี ่ยงการทุจริตและการให้คะแนนความเสี ่ยงการทุจริต  
โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความ
เสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินโครงการให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร 
โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่ เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว 
เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor  ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานโดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วหรือไม่ หลักการที่สำคัญต้อง
ไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบรหิารงานในปจัจบุัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไมพ่อ 
บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก มาปนกับความเสี่ยง เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต แต่จะเป็นแผนการแก้ไขปัญหาขององค์กรโดยสิ้นเชิง  

ความเสี่ยง กับ ปัญหา แตกต่างกันอย่างไร (ในการประเมินอย่าเอาปัญหามาเป็นความเสี่ยง) 
 ปัญหา คือ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาควรแก้ที่ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหา เช่น 
อัตรากำลังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก เป็นต้น 
 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด แต่มีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์นั้น ๆ มีโอกาสอาจจะเกิด ซึ่งอาจจะ
ไม่เกิดก็ได้ จึงต้องหามาตรการดักไว้ควบคุมไว้ไม่ให้เกิด หรือเกิดยากที่สุด น้อยที่สุด 
 หากท่านนำปัญหามาเป็นความเสี่ยงการทุจริต จะทำให้แผนบริหารความเสี่ยงท่ีออกมาเป็นเช่นนี้ไม่ใช่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง เท่ากับท่านกัดกระดุมเม็ดแรกผิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
     

เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้                   

เก่ียวกับ พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก 

จัดอบรมให้ความรู้ /จัดทำคู่มือ/ 

คัดเลือกผูท้ี่มีความรู้เป็นกรรมการ 

จัดอบรมให้ความรู้ /จัดทำคู่มือ/ 
ยกระดับค่าคะแนน ITA 



- 15 - 
 

 การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ 
โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ค่าคะแนนความเสี่ยงรวม (Risk Score) เพื่อนำมาจัด
ระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ   

 

แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ลำดับท่ี ขั้นตอน                                

การดำเนินโครงการ 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
คะแนนความเส่ียงการทุจริต                    

(Risk Score)   
Likelihood 

 

Impact Risk Score      
(L x I) 

  
 
 

         

 

 

 

 

    

      

 

           ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทำแผนบริหารความเสีย่งการทุจริตและการรายงานผล 

                  มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งข้ึนเพื่อไม่ให้เกิด
สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุม หรือลดโอกาสเกิดการทุจริต
โดยลำดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา  

          การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทจุรติ  ให้นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจรติของหน่วยงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาวิเคราะห์ว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม)  จากนั้นพิจารณาจัดทำมาตรการโดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ โดยมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริตควรเช่ือมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 
 

ระดับ คำอธิบาย 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสีย่งการทุจริตท่ีหน่วยงานมีในปัจจุบนั 

ดี 
การควบคุมมีความเขม้แข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ
ที่สมเหตสุมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไมท่ำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อใหม้ั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ไดม้าตรฐานที่ยอมรับได้เนือ่งจากมีความหละหลวมและไมม่ีประสิทธิผลการ
ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 

ระบุขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการ

ต้ังแต่ต้น                
จนส้ินสุด 

ระบุประเด็น
ความเส่ียงการ
ทุจริตในแต่ละ

ขั้นตอนของการ
ดำเนินโครงการ 

 

ให้คะแนนตาม
เกณฑ์การ

ประเมินความ
เส่ียงการทุจริต
ท่ีหน่วยงาน

กำหนด 

 

นำผลคูณ            
(L x I)          
และใส่สี                      

ดูตามตาราง
จัดระดับ

ความเส่ียง 
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และต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง เพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้อง
เพิ ่มเติมหรือปรับแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล ้อม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การจัดทำมาตรการก็เหมือนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่ต้องการ
อันดับแรกของการจัดทำมาตรการปอ้งกนัความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome)  ซึ่งการที่จะบรรลเุปา้หมาย
จะต้องมีวิธีการ (How To)  อันประกอบด้วยกระบวนการนำเข้า (Input) เช่น ข้ันตอน กระบวนงาน  เพื่อทำให้มาตรการ
ที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์เกิดข้ึนมากกว่า 1 อย่าง ผลลัพธ์นั้นเป็นผลพลอยได้ (By Product) ของมาตรการ
ที่กำหนดไว้                   

 ข้อมูลที่นำมาจัดทำมาตรการป้องกันความเสีย่งการทุจรติ ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูล
จากการประเมินความเสี ่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็นต้นน้ำ เพื ่อนำมาสู่  
การกำหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ำ ส่วนมาตรการที่กำหนดไว้ต้องนำสู่การบังคับใช้ ด้วยการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมาทบทวนในการปรับมาตรการใหส้ามารถปอ้งกันความเสี่ยงได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มาตรการ
ที่ดีต้องสามารถตอบสนอง รูปแบบพฤติการณ์ของความเสี่ยงที่ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ำ มาตรการต่าง ๆ  ต้องมีการ
ทบทวน ประเมินผลอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบการทุจริตมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
            ๑. การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับสินบนสำหรับโครงการที่ทำการประเมินต้องระบใุห้
เป็นมาตรการสำหรับโครงการที่ประเมนิไม่ใช่แนวปฏิบัติทั่วไปของหน่วยงานที่ได้จัดทำข้ึนไว้ ซึ่งกว้างเกินไป ว่าอะไร
ทำได้ อะไรทำไม่ได้ (Do & Don, t) การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การรับเลี้ยงรบัรอง 
เป็นต้นเช่น 

● ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจสถานที่ ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยง
รับรอง เลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสม 

● ในการไปปฏิบัติหน้าที ่เช่น การตรวจรบั ห้ามรับทรัพยส์ินหรอืประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธการรับทุกรณี 
● ห้ามให้ผู้ประกอบการส่งรถมารับ หรือชื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ

เดินทางไปราชการเพื่อตรวจรับ  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
และจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยงการทุจริต 
 

ประเมิน 

มาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงการทุจริต  
(ต้องมีรายละเอียด) 

มาตรการ 

กลไกขับเคลื่อนมาตรการ 
ทำอย่างไร ใครทำ ทำเม่ือใด 

วัดผลอย่างไรเป็นต้น 
 

กลไกขับเคลื่อน 
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● มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดทำประกาศในการจัดช้ือจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่าย
สินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ 

๒. การรับรองตนเอง หน่วยงานอาจจัดเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น 

๓. การบันทึกภาพ/เสียง การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ 
(Traceability ได้อย่างรวดเร็ว 

แบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ ่

ชื่อแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต : โครงการ............................................................................................ 

ลำดับ
ท่ี 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/
ประเด็นความเส่ียง                  

การทุจริต 

มาตรการควบคุม
หรือป้องกัน                 

ความเส่ียงการทุจริต 

วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
 

    

๒. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

    

๓.   
 

 
 
 

   

๔. 
 
 

     

๕. 
 
 

     

6. 
 
 

     

 

 

 

มีวิธีการ
ดำเนินการตาม

มาตรการท่ี
กำหนดไว้
อย่างไร 

 ระบุขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการ
และประเด็น

ความเส่ียงการ
ทุจริตมีระดับ

ความเส่ียงสูงมาก 
สูง หรือปาน

กลางท่ีได้จากการ
ประเมิน 

 

กำหนด
มาตรการ

ควบคุมหรือ
ป้องกันความ

เส่ียงให้
สอดคล้องกับ
ประเด็นความ
เส่ียงท่ีระบุไว้ 
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         การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต 

  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตต่อผูบ้ริหารของหน่วยงาน โดยห้วงระยะเวลาของการรายงานผลข้ึนอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุก
เดือน ทุกไตรมาส โดยแบบในการรายงานหน่วยงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  
 

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจรติเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสีย่งการทุจริตโครงการ............................................................................................... 
 
ลำดับ

ท่ี 
ขั้นตอนการดำเนิน

โครงการ/ประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ผลดำเนินการ 

๑. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
 

  

๒. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
 

 

๓. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 

  

4. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 

  

5. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
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ภาคผนวก 
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๑. แบบการรายงาน  
แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำของบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ  

มจีำนวน ๒ แบบ ได้แก่  
                แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ ่
            แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ ่
 

        แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท.และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง  
          มจีำนวน  ๔ แบบ ได้แก่ 

แบบ ๐๒.๑ ข้อมูลโครงการ 
แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจรติเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ

ขนาดใหญ่ 
แบบ ๐๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
แบบ ๐๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
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แบบรายงาน 

๒. แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำของบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ 
    จำนวน ๒ แบบ ได้แก่  

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ ่
          แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ ่
 

(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่    
 

ชื่อโครงการ............................................................................................ ..................................................... 
หน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
ท่านมีแผนท่ีจะนำโครงการนี้เขา้ร่วมโครงการข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pack : IP) หรือไม ่  
               มี           ไม่มี 
ท่านมีแผนท่ีจะนำโครงการนี้เขา้ร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสรา้งภาครัฐ  
(Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่         มี          ไม่มี 
 

ลำดับท่ี ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประเด็นความเส่ียงการทุจริต                     
(Fraud Risk) 

คะแนนความเส่ียงการทุจริต                    
(Risk Score)   

Likelihood 
 

Impact Risk Score 
(Lx I) 

1.      

2. 
 

    

3.      

 

 
(แบบ ๐๑.๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ชื่อแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต : โครงการ............................................................................................  

ลำดับท่ี ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/
ประเด็นความเส่ียง                  

การทุจริต 

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกัน                 

ความเส่ียงการทุจริต 

วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

    

๒. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

    

3.  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
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3. แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง  
จำนวน  ๔ แบบ ได้แก่ 

แบบ ๐๒.๑ แบบรายงานข้อมลูโครงการ 
แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจรติเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ

ขนาดใหญ่ 
แบบ ๐๒.๓  การประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
แบบ ๐๒.๔  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

(แบบ ๐๒.๑) แบบรายงานข้อมลูโครงการ  ๑๐ รายการ  

รายการ รายละเอียดข้อมลูโครงการ 
 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 

๔. 
๕. 
๖. 
 

๗. 
    ๘. 
    ๙. 
 

10. 
     
 

 

ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................. ........... 
ชื่อโครงการ  .......................................................................................................... .............................. 
งบประมาณ 
      3.๑ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) ................................................... 
      3.๒ งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร............................................................................................. 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ............................................................................................................... 
พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ .......................................................................................................................... 
วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง  หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทน
กันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ  (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี).................................................................. 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ................................................................................................................... 
โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ ..................................................... 
โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสรา้งภาครัฐ (Construction Sector 
Transparency : CoST) หรือไม ่................................................................................ ..................... 
ชื่อผู้ประสานงานโครงการ .................................................................................................................  
ตำแหน่ง.................................................................สังกัด.....................................................................  
เบอร์โทรศัพท์.........................................................E-mail……………………………….…………………..……  
ID Line……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 23 - 
 

 

(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสีย่งการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
จำนวน ๑๒ รายการ รวม ๓ หมวด  

หมวดท่ี ๑ การบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริต ๔ รายการ 

รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๑. 
 
 

หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต*  
ในข้ันตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ 
□ ม ี
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 

๒. 
 

หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริต *                 
หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย  
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
 

4. 
 
 
 

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชน
รายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอื่น ๆ  ที่รัฐมีแผนจะ
ดำเนินการในอนาคต 
□ มี แนบเอกสารอ้างองิ)..............................................................................................................  
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).........................................................................................................................  
 

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
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หมวดท่ี ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๒ รายการ 

รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๕. 
 
 
 

หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบใน
การจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
      ช่ือเจ้าหน้าทีเ่พื่อการประสานงาน........................................... โทรศัพท์.................................. 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................  
...................................................................................................... ................................................... 
 

 
๖. 
 
 
 
 
 

หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น) 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างองิ) 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 

 
หมวดท่ี ๓ การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ ๖ รายการ 

รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๗. 
 

หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผล
การศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศ
ในเรื่องใด และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)..................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).....................................................................................................................   
 

๘. 
 

หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)...................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)......................................................................................................................  
 

๙. 
 

หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)..................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)....................................................................................................................  
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รายการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่
ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว  
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)...................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)......................................................................................................................  
 

๑๑. 
 

หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ 
และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-
readable) ได ้
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL).................................................................................... ..................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย).......................................................................................................................  

 

๑๒. 
 
 

หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน
หรือแจ้งเหตุต่าง ๆ 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)......................................................................................................... 
□ ไมม่ี (คำอธิบาย)........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................. 
 

 
 

4. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ลำดับท่ี ขั้นตอนการดำเนิน

โครงการ 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
คะแนนความเส่ียงการทุจริต                    

(Risk Score)   
Likelihood 

 
Impact Risk Score 

(L x I ) 
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5. แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
(แบบ ๐๒.๔) แผนบริหารความเสีย่งการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ชื่อแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต : โครงการ............................................................................................ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/
ประเด็นความเส่ียง                  

การทุจริต 

มาตรการควบคุม
หรือป้องกัน                 

ความเส่ียงการทุจริต 

วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
 

    

๒. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

    

๓. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 

 
 
 

   

4. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
 

    

5. 
 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
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ตารางการแปลงเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
มาสู ่

แบบประเมนิตามเกณฑช์ี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

 
เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง

นโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
แบบประเมนิตามเกณฑช์ี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 

ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนดเป็นเกณฑ์ชี ้ว ัดสำหรับการ
ประเมินได้ ๔ เกณฑ์ มีเกณฑ์ช้ีวัดย่อย 
๑๕ เกณฑ์ 

กำหนดเป็น  
๑. แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ 
๒. แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แบ่งเป็น ๓ หมวด รวม  ๑๒ รายการ ดังนี้ 
หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 4 รายการ 
หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ จำนวน ๒ รายการ 
หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน 6 รายการ  

เกณฑ์ที ่ ๑ มีการเตรียมการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตในข้ันก่อนการ
ดำเนินการตามนโยบาย กำหนดเป็น  
๕ เกณฑ์ย่อย คือ  

แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่  

๑.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นในการดำเนินการตามนโยบาย 
โดยต ้องกำหนดอำนาจหน้าที ่และ
เป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

หมวดท่ี ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ  
๕. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมในการรับผิดชอบในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) และระบุช่ือเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน
................................................ โทรศัพท์.................................................. 
□   ไม่มี (คำอธิบาย)............................................................................... 

๑ .๒ ม ี ก ารกำหนดว ั ตถ ุประสงค์  
ขอบเขตการศึกษาและแนวทางใน
การศึกษาการประเมินความเส ี ่ยง 
ต่อการทุจริตในการดำเนินการตาม
นโยบาย 

หมวดท่ี ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ 
๑.หน่วยงานมีการจัดทำการประเมนิความเสี่ยงและแผนบริหารความเสีย่ง
การทุจริต ในข้ันตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ 
□ ม ี
□ ไม่มี (คำอธิบาย)....................................................................................  
 

๒. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)..................................................................................  
 

๑.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงาน 
การกำหนดความเสี ่ยงที่อาจเกิดการ
ทุจริตในการดำเนินการตามนโยบาย 
และการกำหนดแนวทาง/มาตรการ

หมวดท่ี ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ 
๓. หน่วยงานได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานได้มีการนำ
ข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาค
ประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย  
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เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

แบบประเมนิตามเกณฑช์ี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

ป้องกันการทุจริต ตามความเสี่ยงที่ได้
กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการศึกษาให้มีการ
นำข ้อส ังเกตหรือข ้อตรวจพบของ
หน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือ
ภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบ
การศึกษาด้วยและหากผลการศึกษา 
ได้ปรากฏถึงความเสี ่ยง ต้องจัดให้มี
มาตรการบริหารจัดการความเสี ่ยง 
เ ช ่ น  การจ ั ดทำแผนรองร ั บการ
ปร ับเปล ี ่ยนนโยบายเท ่าท ี ่จำเป็น  
Exit plan/ Backup plan ไว้ด้วย 

□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)...................................................................................  
.................................................................................................................... 

๑.๔ มีการกำหนดให้ระบุผลการศึกษา
ตามรายงานในข้อ 1.๓ เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

หมวดท่ี ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ 
๑. หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ในข้ันตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ 
□ ม ี
□ ไม่มี (คำอธิบาย)................................................................................... 

๑ .๕ ม ีการกำหนดให ้ เผยแพร ่ผล
การศึกษาสู ่สาธารณะ ผ่านช่องทาง 
ที่ประชาชนสามารถรับรู ้และเข้าถึง 
ได้ง่าย 

หมวดท่ี ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ 
๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหาร หน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว  
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)................................................................... 
□ ไม่มี (คำอธิบาย).................................................................................. 

เกณฑ์ที ่ ๒ มีการเตรียมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการ
ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย 

      แบบประเมินตามเกณฑ์ชี ้วัดความเสี ่ยงการทุจริตเชิงนโยบายใน
ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๒.๑ มีการกำหนดผู ้ร ับผิดชอบในการ
ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี ่ยงต่อการทุจริต
ระหว่างการดำเนินงานตามนโยบาย โดย
ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่และเป้าหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ  
๖. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ 
ให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่นตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ  
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น) 
□ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)................................................................................. 

๒.๒ มีการกำหนดให้ติดตามผลการ
ดำเนินการตามมาตรการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง ตามแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยง ตามที่ได้รายงานไว้ใน ข้อ 
๑) ข้อย่อย ๑.๓ 
 

 



- 29 - 
 

เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

แบบประเมนิตามเกณฑช์ี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

๒.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงานการ
ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยรายงาน
การติดตามให้มีข้อมูลเกี ่ยวกับปัญหา 
อุปสรรคหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
การดำเนินการตามนโยบาย รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ หาก
ผลการติดตามได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไม่ประสบความสำเร็จ หรือ
เบี ่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้ทาการ
ประเมินไว้ ให้ใช้ข้อมูลที ่ได้จากการ
ติดตามผล นำไปสู่การตัดสินใจในการใช้
แผนรองร ับการปรับเปลี ่ยนนโยบาย
เท่าที่จำเป็น (Exit plan/Backup plan) 

 

เกณฑ์ท่ี ๓ มีการเตรียมการประเมนิผล
การบริหารจัดการความเสี ่ยงต่อการ
ทุจริต 

        ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)) 
 

๓.๑ มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ ที่ทำ
หน้าที่ ประเมินผล การบริหารจัดการ
ความเส ี ่ยงต ่อการท ุจร ิต โดยต้อง
กำหนดอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายให้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๓.๒ มีการกำหนดให้ศึกษา ทบทวน
องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการ
บร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงต ่อ การ 
ท ุ จ ร ิ ตและการประ เม ิ นผล การ
ดำเนินการตามนโยบาย ตลอดจนมี
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนั้น 
ๆ เพื ่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ 
ส ั ง เ คร าะห ์ และประ เม ิ นผลการ
ดำเนินการตามนโยบาย 

 

๓.๓ มีการกำหนดให้จัดทารายงานการ
ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ นการตาม
นโยบาย และเผยแพร ่รายงานสู่
สาธารณชน โดยในรายงานต้องจัดให้มี
การว ิ เคราะห ์ถ ึงประเด ็นท ี ่ทำ ให้
แผนงาน/โครงการประสบความสำเร็จ

 



- 30 - 
 

เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

แบบประเมนิตามเกณฑช์ี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

โดยปราศจากการทุจริต หรือประเด็น
ที ่อาจทำให ้ แผนงาน/โครงการไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ 
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลทำให้
แผนงาน/โครงการออกมาเป็นลักษณะ
ดังกล่าวและแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขกรณีดังกล่าว ออกสู ่สาธารณะ
ด้วย 
เกณฑ์ที ่ ๔ . มีการเตร ียมการสร้าง
ความโปร่งใสในขั ้นการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติด้วยการสื่อสารความเสี่ยง
ต่อการทุจร ิตและการสร้างการเฝ้า
ระวัง 

แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

๔.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
เป ิดเผยข้อม ูลการดำเน ินการของ
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการตามนโยบาย โดย
ต ้ อ งกำหนดอำนาจหน ้ าท ี ่  และ
เป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

      ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)) 
 

๔.๒ มีการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูล
เกี ่ยวกับการดำเนินการตามนโยบาย
ออกสู ่สาธารณะ โดยจัดให้ม ีข้อมูล
ดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน 
ก) ข้อมูลที ่เป็นรายละเอียดเกี ่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ ที ่ถูกออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายนั้น ๆ 
ข) ข้อมูลการประเมินความเสี ่ยงต่อ
การทุจร ิตและแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ค) ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรมการทำงาน 
โดยแจกแจงเป็นรายละเอียดกิจกรรม
ท ี ่ จ ำ เป ็ นต ้อ งทำในโคร งการนั้น
ป ร ะม าณการ ร ะยะ เ วล า ในการ
ดำเนินการแต่ละกิจกรรม 
ง) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ขอ ง โ ค ร ง ก า ร  (Feasibility Study) 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

หมวดท่ี ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ 
๗. หน่วยงานรายงานผลการศึกษาความคุ ้มค่าความเป็นไปได้ของ
โครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการ ว่าสนับสนุน
หรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด และมีกระบวนการรบั
ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)..................................................................... 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)..................................................................................  
 
๘. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)................................................................... . 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)....................................................................................  
 
๙. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)..................................................................... 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)..................................................................................... 
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เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

แบบประเมนิตามเกณฑช์ี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) ฉบับสมบูรณ์ 

๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหาร หน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว  
□  มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)................................................................... 
□  ไม่มี (คำอธิบาย).................................................................................. 
 
๑๑. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ทุกคน
สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) 
หรือประมวลผลด้วยเครือ่งมอือิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) ได ้
□ มี (ผา่นเว็ปไชต์ระบุ URL)..................................................................... 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)....................................................................................  
 

๔.๓ มีการกำหนดให้มีช่องทางการ
สื ่อสารอย่างเป็นทางการ โดยเป็น
ช่องทางที ่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถ
รายงานข้อม ูลได ้  สะดวก รวดเร็ว 
รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส ่ วนร ่วมในการให ้  ข ้อม ูล  แสดง
ความเห ็น และต ิดตามการดำเนิน
นโยบายได ้ง ่าย อ ีกท ั ้ งย ังสามารถ
แบ่งปันภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ทั ้งจาก
หน ่วยงานผ ู ้ ร ับผ ิดชอบแผนงาน /
โครงการ และจากประชาชน 

หมวดท่ี ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ 
๑๒. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการใน
กรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ 
□ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)................................................................... 
□ ไม่มี (คำอธิบาย)................................................................................... 
 

๔.๔ มีการกำหนดให้เผยแพร่ข ้อมูล
อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ด้วย
การเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์จริง
ในระหว่างการดำเนินการตามนโยบาย
ตามระยะเวลาและจำนวนคร ั ้ งที่
เหมาะสม 

      ไม่ได้กำหนดเนื ่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)) 

 
  



- 32 - 
 

ตัวอย่างและกรณีศึกษาความเสี่ยงการทุจริต                 

โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ  
➢ การจัดจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น สร้างถนนทำท่อระบายน้ำ อาจจะ

มีการคิดราคาซ่อนไว้ให้กับผู้รับจ้างบางราย ไว้ใน ปร.4 (แบบประมาณราคากลาง) บางรายการ ต่อมาจะมี
การประกาศขายแบบ แล้วจะมาเจรจากันโดยผู้รับเหมาด้วยกันหรือกับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายของ
หน่วยงานด้วยว่ามีการตกลงจ่ายที่ ...... เปอร์เซ็นต์ และให้แก่ผู้ควบคุมงาน ..... เปอร์เซ็นต์ ถ้าเจรจาตกลง
กันได้แล้วก็จะสรุป ว่าจะให้ผู้รับเหมารายใดเป็นผู้ได้งาน โดยอาจมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กบัผู้มาซื้อ
แบบรายอื่น ๆ  ที่ตกลงว่าจะไม่เข้ามารับงาน ซึ่งผู้รับเหมาจะทำการยื่นราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้
บางรายก็ไม่ยื่นซองประกวดราคา เมื่อเปิดซองก็จะได้ผู้รับเหมาที่ตกลงกันไว้แล้ว ผู้รับเหมาจะเข้ามา
ดำเนินการก่อสร้างโครงการ กรณีที่สัญญาระบุการแบ่งงวดงานไว้ ๒ งวด เมื่อส่งงานงวดที่ ๑ ก็จะมีการ
จ่ายเปอร์เซ็นต์ให้ครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ แล้วแบ่งจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน .... เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเนื้องาน
บางอย่างผู้รับจ้างอาจจะทำไม่ตรงตามมาตรฐาน ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เช่น  

➢ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเช่นจะต้องทำการกดเข็มหกเหลี่ยมกลวงความยาว ๒เมตร ทุกระยะ ๑ เมตร
แล้วนำทรายหยาบรองพื้นหนา ๑๐ เซนติเมตร เทคอนกรีตหยาบหนา ๑๐ เซนติเมตร เพื่อรองรับท่อ
ระบายน้ำ ผู้รับเหมาบางรายไม่มีการกดเข็ม หรืออาจใช้เข็มที่มีความยาว ๑ เมตร แล้วเอาทรายลงโดยไม่มี
การเทคอนกรีตหยาบรองพื้นโดยที่ผู้ควบคุมงานบางรายอาจเอื้อให้แก่ผู้รับเหมา  

➢ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแปลนจะกำหนดให้มีการบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันพื้นทรุด แล้วมี
ผลทดสอบตามค่าที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ ผู้รับเหมาส่วนมากจะไม่มีการบดอัดจริงตามแบบ โดยจะมีการ
ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันหรือหน่วยงานราชการมาทำการทดสอบพอเป็นพิธี แล้วทำผล
การทดสอบขึ้นมา ส่งมาให้ทางหน่วยงานที่ว่าจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาตามแบบแปลนที่ระบุเอาไว้ 
เมื่อได้ผลการทดสอบที่ระบุว่าได้ค่าความหนาแน่นตามแบบที่ระบุ ก็จะทำการปรับทรายรองพื้นเข้าแบบ
ข้างเทคอนกรีตจนแล้วเสร็จ จะต้องมีการบ่มน้ำเพื ่อไม่ให้คอนกรีตสูญเสียน้ำตามมาตรฐานทางด้าน
วิศวกรรม พื้นคอนกรีตส่วนมากเมื่อเทแล้วจะไม่มีการบ่มน้ำซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ถนนทรุดคอนกรีตแตกร้าว 
เนื่องจากพื้นบดอัดไม่แน่น และคอนกรีตมีการสูญเสียน้ำ เนื่องจากไม่ได้บ่มคอนกรีตด้วยน้ำตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม  

 
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
➢ ราคากลางอาจแพงกว่าความเป็นจริง 
➢ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแบบ สร้างเสร็จใช้งานไม่ได้ 
➢ ถังเก็บน้ำอาจจะไม่สามารถเก็บน้ำไม่สามารถส่งไปบ้านเรือนราษฎรบนพื้นที่สูงได้ เนื่องจากถังเก็บอยู่ใน

ระดับต่ำกว่า ส่วนจุดสุดท้าย  
➢ มีก่อสร้างบางจุดอาจนำหลักฐานจุดที่ดำเนินการมาเป็นหลักฐานเบิกจุดอื่นที่ไม่ได้ก่อสร้าง (วนเบิก) 

                
โครงการขุดสระน้ำ ขุดคลอง ลอกคลอง ขุดบ่อบาดาล 
➢ ดินอาจหาย ปริมาณดินที่ขุดอาจนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
➢ มีการคำนวณงบประมาณ นำดินที ่ขุดไปทิ้งแต่ไม่ระบุสถานที่ทิ ้งให้ชัดเจน อาจทำให้งบประมาณส่วนน้ี  

สูงเกินความจริง ความกว้าง ความลึก ความลาดชันของขอบสระอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา  
➢ การใช้ประโยชน์อาจไม่สามารถเก็บน้ำได้จริง (ได้ใช้เงินแต่ไม่ได้ใช้งาน)  
➢ มีการดูดทรายอาจมากกว่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
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➢ อาจไม่มีของหรือมีแต่ไม่ครบ ขุดไม่ครบจำนวน หรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ  แต่นำหลักฐานของอกีแห่ง
หนึ่งมาประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

➢ อาจเลือกพื้นที่ผิดเป้าหมาย ไม่ใช่พื้นที่ราบต่ำ ขาดประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ  การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
พบว่า การคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นพื้นที่ราบต่ำ ขาด
ประส ิทธ ิภาพในการเก ็บก ักน ้ ำ  พ ื ้นท ี ่ เป ็นด ินทราย พ ื ้นท ี ่ เ กล ือ  ข ึ ้น เป ็นด ินเค ็ม  พ ื ้นที่  
ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือขนาดพื้นที่ขุดสระ
น้ำมีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขของโครงการ 

 

การใช้งบภัยพิบัติ 

➢ การประกาศเขตภัยพิบัติอาจไม่ถูกต้อง ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ ้นจริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ำท่วมปกติ                 
และภาพถ่ายประกอบการขออนุมัติไม่ตรงกับพื้นที ่จริง บางโครงการใช้ภาพซ้ำซ้อนกันมาขออนุมัติ
งบประมาณ  

➢ อาจมีการกำหนดตัวคู่สัญญาและคู่เทียบไว้ล่วงหน้า 
➢ การอนุมัติให้ความช่วยเหลืออาจไม่ถูกต้อง เช่น ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ประเมินว่าเสียหายจนไม่

สามารถสัญจรไปมาได้ และอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนทั้งสาย 
➢ การจัดซื ้อจัดจ้างอาจไม่ถูกต้อง บางพื ้นที ่ผ ู ้ร ับจ้างไม่มีอาชีพหรื อศักยภาพเพียงพอที่จะรับว่าจ ้าง               

บางรายเป็นล ูกหลานของผู ้ม ีอ ิทธิพลในท้องถิ ่น ต้องนำแรงงานชาวบ้านมาช่วยปรับเกลี ่ยถนน                      
ไม่มีช่างควบคุมงาน บางโครงการผู้รับจ้างอาจเป็นลูกจ้างของหน่วยงานเอง 

➢ การตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง เช่น สัญญากำหนดให้ซ่อมแซมเป็นถนนลูกรังแต่ผู้รับจ้างนำหินคลุกมาลงแทน 
➢ ถุงยังชีพอาจแพงเกินจริง สิ่งของในถุงมีคุณภาพต่ำ ของไม่เหมาะสม เครื่องอุปโภคใกล้หมดอายุ  
➢ จัดช้ือจัดจ้าง ถุงยังชีพอาจไม่ครบ แต่เบิกครบ ทำใบเสร็จปลอม ร่วมมือกับผู้ประกอบการเขียนจำนวนเต็ม  

 

โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์  

➢ อาจมีการนำชื่อคนเสียชีวิตมาสวมสิทธ์ิเป็นบุคคลที่มีสิทธ์ิได้รับเงินนำข้อมูลบุคคลที่ไปร่วมกิจกรรมใน
โครงการอื่นมาเป็นช่ือของผู้มีสิทธ์ิได้รับเงิน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้รับรู้รับทราบแต่อย่างใด 

➢ อาจนำช่ือคนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์มาเป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับเงิน  
➢ อาจปลอมลายมือช่ือในแบบสำรวจ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
➢ อาจให้ประชาชนลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์ โดยแจ้งว่าเพื่อนำไปใช้ในการ

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
➢ ให้หน่วยงานของรัฐอื่น เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลส่งรายชื่อผู้เข้าหลักเกณฑ์พร้อมเอกสาร 

ประกอบให้หน่วยงานเพื่อไปดำเนินการ แต่ทางหน่วยงานอาจจ่ายเงินให้ไม่ครบตามจำนวนฎีกา 
➢ รายช่ือที่ปรากฏในแบบสำรวจ เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรอาจ ไม่ปรากฏรายช่ือบุคคลดังกล่าว

ในทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร  
➢ อาจมีการคัดสำเนาบัตรประชาชนจากทะเบียนราษฎรมาปลอมลายมือชื่อ เช่น การปลอมลายมือชื่อของ

ผู้รับเงินในเอกสารทั้งหมดโดยที่ชาวบ้านไม่ทราบเรื่องแล้วนำเอกสารไปเบิกเงิน การให้ชาวบ้านยื่นเอกสาร
จริงแต่อาจปลอมใบสำคัญการรับเงนิ และกรณีที่ชาวบ้านมีช่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินแต่กลับไม่ได้รับเงินหรือ
ได้รับเงินจริงแต่ไม่ครบตามจำนวนที่แท้จริง 
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โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 
 

➢ จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด 
➢ วัสดุอาจไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามมาตรฐาน วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
➢ การจัดเรียงกระสอบอาจไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด 
➢ ฝายที่สร้างแล้วเสรจ็อาจใช้ไม่ได้จริง 
➢ ฝายอาจหาย ไม่มีการสร้าง สร้างบางจุด ไมส่ร้างบางจุด  
 

โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI - CCTV 
 

➢ การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับกบัรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
➢ ติดตั้งวงจรอาจซ้ำซ้อนกบัหน่วยงานอื่น หรือซ้ำซ้อนกันเอง ติดตั้งไม่ครบ 
➢ อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริง เกินความจำเป็น  หรือจำเป็นน้อย 
➢ อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
➢ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัดเช่นภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัดเพราะ

ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ 
 

ตัวอย่าง กรณีศึกษา 

➢ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื ้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) แห่งหนึ่ง ใช้งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
ขนาดบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ ๔ ลิตร จำนวน ๓๐ เครื่อง หรือราคาเครื่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท จากบริษัทที่จด
ทะเบียนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดหนึ่ง ซึ่งราคาอาจแพงเกินจริง เพราะในท้องตลาดเครื่อง
พ่นละอองฝอยมีราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น 

➢ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือมีการดำเนินการหลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว 

➢ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยเพิ่มเติมงานจากแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา ที่เป็นการเพิ่มเติม
งานก่อสร้าง ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่เป็นงานก่อสร้างที่ไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับงานก่อสร้างเดิมและไม่อยู่ภายใน
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม  

➢ การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่เกี่ยวกับผู้ผลิตและได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือได้รับการรบัรองคุณภาพจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO หรือ
การระบุว่ามีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มีบริการหลังการขายและมีอะไหล่สำรอง เป็นผลติภัณฑ์ที่ผ่าน
การทดสอบจากสถาบันต่าง ๆ ทำให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนราคา
ตามประกาศ ทำให้เป็นการกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเป็นการล็อคสเปค
ต้องการสินค้าจากต่างประเทศเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย 

➢ ราคากลางงานก่อสร้าง 
๑. ไม่ใช้ราคามาตรฐานทีส่ำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่ มกีารสืบราคาจาก

ผู้มีอาชีพแทน 
๒. ไม่มีการถอดแบบจริง/ปรมิาณงานไม่ถูกต้อง 
๓. ไม่ใช้ราคาวัสดุของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์หรือสำนักงาน

พาณิชย์จังหวัด 
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๔. ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ) 
➢ ข้อสังเกตการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
๑. ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น 
๒. ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบฃ 
๓. ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. นำพัสดุช้ินใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว 
๕. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม 
๖. ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง 
๗. จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้ง ๆ ที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่ 
๘. จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอำนาจอนุมัติ 
๙. จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น 
๑๐. มีช่ือร้านคู่เทียบเพื่อสืบราคา แต่ไม่มีราคาในการนำเสนอ 
๑๑. คู่สัญญาและคู่เทียบมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน 
๑๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า เพื่อขอนำช่ือบริษัท/

ร้านค้าน้ันมาเป็นคู่สัญญาแทนตน 
๑๓. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ทำการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารการตรวจรับมาให้

ลงลายมือช่ือ 
๑๔. มีการซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาสินค้า ทั้งที่หน่วยงาน

ดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสืบราคา 
๑๕. ผู้บริหารท้องถ่ิน มีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คบัญชีตนเอง 

 
ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
(ข้อมูลจากคู่มือพิชิตความเสี่ยงต่อการทจุริต ของ UNDP นำมาเป็นตัวอย่างบางส่วน) 
 

ระยะก่อนประมูล 
➢ บรรจรุายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดช้ือจัดจ้าง 
➢ ใช้วิธีการอื่นนอกเหนอืจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลทีส่มควร 
➢ การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควรจัดชื้อสินค้าแยก  (เช่น

กิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มีอยู่) 
➢ การแยกสญัญา แบง่รายการจัดช้ือออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดช้ือร่วมกัน 
➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื ่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที ่คลุมเครือกำกวม           

ไม่สมบูรณ์ 
➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยีห่้อโดยไมไ่ด้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” 

 
ระหว่างการประมูล 
➢ เจ้าหน้าที่จัดช้ือจัดจ้างให้ข้อมลูภายในแก่ผูป้ระมูลที่ตนสนบัสนุน 
➢ ข้อมูลความลบัรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน 
➢ การตัดผูป้ระมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ 
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➢ การยื่นซองประมลูเป็นส่วนทีอ่่อนไหวซึง่อาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า  
➢ เอาสิง่ของทีอ่ยู่ในซองออกเพื่อทำให้ผูเ้ข้าประมลูขาดคุณสมบัติ 
➢ การเปิดซองประมลู เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมลู 
➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือข้ันตอนการประเมินที่ไมเ่หมาะสมหรือโดยพลการขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจาก

เอกสารการประมลูทีเ่ผยแพร ่
➢ ปฏิเสธซองประมลูโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ 
➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินข้ึนมาเองซึง่แตกต่างจากเอกสารการประมลูทีเ่ผยแพร่ 

 
ระยะหลังการประมูล 

➢ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาบางอย่างทำให้มเีวลามากขึ้น  
➢ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัตทิี่กำหนดไว้ในสญัญา 
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รายนามคณะผู้จัดทำ 

 ท่ีปรึกษา  
 ๑. พ.ต.ท. วันนพ สมจินตนากุล   เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
 ๒. นายภูมิวิศาล เกษมศุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
 ๓. นายพฒุิพงษ์ เลิศสถิตย์   รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 4. นายกฤษณ์  กระแสเวส   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
 5. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์    พนักงานราชการ กลุม่งานเช่ียวชาญเฉพาะ  
 6. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 
 คณะผู้จัดทำ  
 ๑. นางสาววรัญญา ชวศุภกุล    ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
 ๒. นางวาสนา จัตุพร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 ๓. นางสาวปัทมา ประสิทธิวงษ์   นักวิเทศสมัพันธ์ชำนาญการ 
 ๔. นายกิติคุณ โตรักษา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 5. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิร ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 6. นายรุจิภาส จรรยาศร ี   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ช่วยราชการ) 
 ๗. นางสาวภัทรณัท ปานมณ ี   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (ช่วยราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามได้ท่ี   
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท.  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒ ๕๐๒ ๖๖๗๐-80 ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๑๔  
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 6 พฤศจิกายน 2564 
หัวข้อ: คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดย กลุ่มงานนโยบาย
 และยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
 การทุจริตในภาครัฐ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดย กลุ่มงานนโยบาย
 และยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
 การทุจริตในภาครัฐ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบตุร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  6  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  6  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
  

 


