


คํานําคํานํา  

       ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามท่ี
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินการตามกิจกรรม
ปฏิรูปท่ีสําคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน และกิจกรรม
ปฏิรูปท่ี ๕ การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ และคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ 
การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ 
โดยกรอบการดําเนินการ กําหนดใหหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ท่ีมีวงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไป ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพรอมเสนอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสงมายังสํานักงาน ป.ป.ท. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินโครงการ และรายงานตอ ศอตช.เพ่ือรับทราบ  

        นอกจากนี้  สํานักงาน ป.ป.ท. ยังได ขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต โดยมีศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต (ศปท.) ซ่ึงเปนกลไกภายใตศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
หนวยงานภายในสังกัด/กํากับ ท้ังหนวยงานระดับกรม/เทียบเทา รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และจังหวัด  

        เพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพใหการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนเครื่องมือลดคดีการทุจริต
ในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเปนกลไกของฝายบรหิารและในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการตอตาน
การทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) จึงไดจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ (Corruption Risk Assessment) เพ่ือให ศปท.กระทรวงสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานในกํากับของรัฐ มีการวางระบบ พัฒนามาตรการ วิธีการลดความเสี่ยงการทุจริต และขับเคลื่อนการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน รวมท้ังเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนกรอบแนวทางในการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ปองกัน ลดและปดโอกาสการทุจริต และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะมีสวนสําคัญในการ
เพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐไดอยางแทจริง รวมถึงสรางภาพลักษณ
และความเชื่อม่ันใหกับประชาชน นักลงทุนและชาวตางชาติอันจะสงผลใหคาคะแนนดัชนีรับรูการทุจริตของ
ประเทศไทยสูงข้ึนตอไป 

 กองบริหารความเสี่ยงและสกัดก้ันการทุจริตในภาครัฐ 
สํานักงาน ป.ป.ท. 
มกราคม ๒๕๖๖ 



                        สารบัญ                               
            หนา 
สวนท่ี ๑ ความเปนมา           ๑ 
สวนท่ี ๒ วัตถุประสงค กรอบแนวคิด นิยาม                          ๔ 
             ๒.๑ วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต                                ๔      
             ๒.๒ กรอบแนวคิด นิยามตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ              ๔            

       - กรอบแนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับสาเหตุการทุจริต      ๔ 
       - กรอบแนวคิดและนิยามท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ๖ 
       - กรอบแนวคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพการบริหารจัดการ                            ๗ 
         ความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM                            

                 - นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต CRM      ๗     
                 - นิยามท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต     ๘ 

       - แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต      ๙ 
       - ปจจัยสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต     ๑๐ 

            ๒.๓  กรอบแนวคิด นิยามตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการ        ๑๐                          
                  ดําเนินโครงการขนาดใหญ 
                  ๒.๓.๑ เกณฑชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย และคูมือการใชเกณฑความเสี่ยง        1๑ 
                           การทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช.     
                  ๒.๒.๒ แนวทางการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ                                                        1๒ 
                  ๒.๒.๓ โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ  (Infrastructure Transparency     ๑๓       
                             Initiative : CoST)                                                           
                  ๒.๒.๔ กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the    ๑๓ 
                           Treadway Commission (COSO) และ ISO 37001:2016 

๑) COSO 2013        ๑๓ 
๒) มาตรฐาน COSO 2013       ๑๔ 
๓) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   ๑๕ 
๔) COSO 2017 (COSO ERM 2017)     ๑๕ 

4.1) องคประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร   ๑๕ 
4.2) การบริหารความเสี่ยงขององคกรหรือ ERM    ๑๖ 
4.3) ISO 37001:2016  Anti-bribery Management Systems : ABMS ๑๖ 

 

สวนท่ี ๓ เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต   ๑๘ 
(Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    - กรอบแนวคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพ     ๑๘ 
    - นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต      ๑๙ 

             - ระเบียบวิธีการประเมิน        ๑๙ 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หนา 
    -ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ       ๒๐ 
ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมิน        ๒๐ 

  -เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๑.๑       ๒๑ 
  -เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๑.๒       ๒๓ 
  -เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๑.๓ และขอ ๑.๔     ๒๔ 

-เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒     ๒๖ 
สวนท่ี ๔ กลไกและแนวทางการขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต    ๒๗ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
          ๔.๑ กลไกและแนวทางการขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ  ๒๗ 

    - แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ๒๗ 
          ๔.๒ กลไกและแนวทางการขับเคล่ือนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนิน     ๒๙ 
                โครงการขนาดใหญ  

      - แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนิน ๓๐ 
                  โครงการขนาดใหญ     
สวนท่ี ๕ การรายงานและแบบรายงาน        ๓๖
  5.1 การประเมินความเส่ียงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ    ๓๖
  1) การรายงานผล        ๓๖ 
  2) แบบรายงาน          ๓๖ 
   -แบบรายงานท่ี ๑       ๓๗ 
   -แบบรายงานท่ี ๒       ๓๗ 
   -แบบรายงานท่ี ๓       ๓๘ 
   -แบบรายงานท่ี ๔       ๓๙ 
   -แบบรายงานท่ี ๕       ๔๐ 
   -แบบรายงานท่ี ๖       ๔๐ 
 5.2 การประเมินความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ  ๓๖ 
  1) กรอบการรายงาน        ๓๖ 
        2) แบบรายงาน         ๓๗ 
      2.1) แบบรายงานท่ีตองสงสํานักงบประมาณพรอมคําขอ   ๓๗ 
       -(แบบ ๐๑.๑)       ๓๗ 
       -(แบบ ๐๑.๒)       ๓๘ 
        2.2) แบบรายงานท่ีตองสงสํานักงาน ป.ป.ท.     ๓๙ 
       -(แบบ 02.1)       ๔๐ 
       -(แบบ ๐๒.๒)       ๔๑ 
       -(แบบ ๐๒.๓)       ๔๔ 
       -(แบบ ๐๒.๔)       ๔๕ 
 



สารบัญ 

 หนา 
2.3 แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียง ๔๖ 

 การทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
สวนท่ี ๖ ภาคผนวก 47 
           ๖.1 รายชื่อหนวยงาน 
                 ๖.๑.๑ รายชื่อหนวยงานภาครัฐท่ีตองทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําป          47 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                 ๖.๑.๒ รายชื่อหนวยงานท่ีตองทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย                ๖3 

ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๖.๒ มติคณะรัฐมนตรี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔                  ๖๔ 
 ๖.๓ มติคณะรัฐมนตรี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕                   ๖๘ 
 ๖.๔ ประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการ      ๗๘    
       ในการดําเนินโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดชื้อจัดจางภาครัฐ 
       แบบของขอตกลงคุณธรรม ฯ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ๖.๕ รายการการเปดเผยขอมูลโครงการตอสาธารณะ โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ ๘๖ 
     หรือ CoST (Infrastructure Transparency Initiative)  

 ๖.๖ ตัวอยางขอตกลงคุณธรรม ๘๘    
 ๖.๗ การถอดบทเรียนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหนวยงานภาครัฐ ๙๒ 

      ๖.๘ ตัวอยางและกรณีศึกษาความเสี่ยงการทุจริต  ๙๔ 
      ๖.๙ ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนวาตองมีการตรวจสอบอยางใกลชิด ๙๘ 



  สวนที่ ๑ 
ความเปนมา 

การทุจริตเปนพฤติกรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ี เบี่ยงเบนไปจากปทัสฐานอันเปนท่ียอมรับของสังคม 
เพ่ือตอบสนองเปาหมายสวนตัวเปนสําคัญ การทุจริตในภาครัฐเปนปญหารายแรงท่ีสุดปญหาหนึ่งของสังคมไทย 
ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก รูปแบบการทุจริต ในภาครัฐมีการกระจายตัว และมีความซับซอน
มากยิ่งข้ึนอยูในทุกระดับ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย จนถึงการขับเคลื่อนสูระดับปฏิบัติ ประกอบกับองคกร 
เพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศผลคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยในครั้งนี้มีประเทศท่ีเขารวมการประเมินท้ังหมด 
๑๘๐ ประเทศ ดําเนินการสํารวจโดยอาศัยการประเมินจาก๑๓ แหลงดัชนี ปรากฏวา ๒ ใน ๓ ของประเทศท่ีเขา
รับการประเมินมีระดับคะแนนท่ีต่ํากวา ๕๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และโดยเฉลี่ยระดับคะแนน
จะอยูท่ี ๔๓ คะแนน ประเทศท่ีไดรับคะแนนสูงท่ีสุด คือ เดนมารก ฟนแลนด และนิวซีแลนด มีคะแนน ๘๘ 
คะแนน โดยท่ีประเทศนอรเวย (๘๕) สิงคโปร (๘๕) สวีเดน (๘๕) สวิตเซอรแลนด (๘๔) เนเธอแลนด (๘๒) 
ลักเซมเบิรก (๘๑) และเยอรมนี (๘o) เปนประเทศท่ีไดคะแนนสูงสุดใน ๑๐ อันดับแรก สําหรับประเทศท่ีไดรับ
คะแนนนอยท่ีสุด คือ ซูดานใต (๑๑) ซีเรีย (๑๓) และโซมาเลีย (๑๓) ประเทศไทยไดรับคะแนน ๓๕ คะแนน 
อยูในลําดับท่ี ๑๑๐ จากประเทศท่ีเขารวมประเมินท้ังหมด ๑๘๐ ประเทศ ไดรับคะแนนลดลงจากป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงไดรับคะแนน ๓๖ คะแนน อยูในลําดับท่ี ๑๐๔ โดยในป ๒๕๖๔ อยูในลําดับท่ี ๕ ของประเทศ
อาเซียน รองจาก ๑) สิงคโปร ๘๕ คะแนน ๒) มาเลเซีย ๔๘ คะแนน ๓) เวียดนาม ๓๙ คะแนน ๔) อินโดนีเซีย 
๓๘ คะแนน  ซ่ึงหากพิจารณาจากภาพรวมผลคะแนน CPI ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยไดรับคะแนน ๓๕ 
คะแนนอยูในลําดับท่ี ๑๑๐ จากประเทศท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด ๑๘๐ ประเทศ ซ่ึงมีระดับคะแนนและ
อันดับลดลงจากป ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงนํามาสูแนวคิดและบทสรุปประเด็นสําคัญ ท่ีวา ภาพรวมคะแนนของ
ประเทศไทยลดต่ําลง โดยเม่ือเปรียบเทียบคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนท่ีสําคัญ เชน เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ปรากฏวา คะแนนของเวียดนามและอินโดนีเซียเพ่ิม
สูงข้ึน ดังนั้น จึงเปนเครื่องสะทอนวานักธุรกิจ นักลงทุนชาวตางชาติ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ ท่ีประเมิน
ประเทศไทย ยังไมเชื่อม่ันในการบริหารจัดการเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
เทาท่ีควร  

จากการวิเคราะหผลการประเมินคาดัชนีการรับรูการทุจริต ป พ.ศ. ๒๕๖๔ พบขอมูลท่ีมีนัยสําคัญ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหลงประเมินท่ีมีคะแนนลดลง 
2 แหลง ซ่ึงเปนแหลงท่ีเก่ียวของกับการใหสินบนเพ่ือการอนุมัติอนุญาตเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ คือ World Economic Forum Executive Opinion Survey : WEF (-๑)  และ IMD World 
Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey : IMD 
(-๒) ขณะท่ีอีก ๒ แหลงการประเมิน คือ แหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพในการตอตาน 
การทุจริต Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence : PERC) (-๒) และแหลงการ
ประเมินท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจหนาท่ีตําแหนงโดยมิชอบ World Justice Project Rule of Law Index 
Expert Survey : WJP (-๓)  ซ่ึงจากผลการวิเคราะหขางตน จึงเปนเครื่องสะทอนวาในสายตานานาชาติ 
ยังไมเกิดความเชื่อม่ันในความโปรงใสของการดําเนินการธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจากยังมีการเรียกรับสินบน
เพ่ือการอนุมัติอนุญาตเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จากนักลงทุนและชาวตางชาติ 
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         แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนใหภาครัฐ
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีตัวชี้วัดสําคัญ คือ คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทยจะตองอยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในชวงป พ.ศ. ๒๕๗๖–๒๕๘๐ 
โดยในแผนยอยท่ี ๑ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการ ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนน การสราง
นวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึง
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจดัการ
ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท.จึงไดพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐมีการจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ
จัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ มาอยางตอเนื่อง 
  

       รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการสกัดก้ันการทุจริต โดยถือเปนวาระแหงชาติ โดยเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
นายกรัฐมนตรี ไดเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) รัฐบาลประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนปแหงการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ดานการปองปราม ซ่ึงกําหนดใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.) ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในสวนราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รวมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศใหบรรลุตามเปาหมายภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ ภายใตกิจกรรมปฏิรูปท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock 
) ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ โดยกําหนดกรอบการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกรอบการ
ดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
    1) กรอบการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหหนวยรับงบประมาณ ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีมีรายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไป 
ท่ีมีการจัดชื้อจัดจาง  จัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพรอมเสนอมาตรการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสงมายังสํานักงาน ป.ป.ท. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ และรายงานตอ ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ ( ศอตช.) เพ่ือรับทราบ  
                       2) กรอบการดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๔ แนวทาง ดังนี้  
  - ใหหนวยรับงบประมาณท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ “รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไปท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง” จะตองจัดทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพรอมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  
ยื่นตอสํานักงบประมาณพรอมคําขอ  
 - ใหสํานักงบประมาณ จะตองพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือประกอบการจัดสรร
งบประมาณ  
                                        คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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  - ใหสํานักงาน ป.ป.ท. รวมกับหนวยงานตรวจสอบ (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตรวจสอบภายในหนวยงาน) ดําเนินการตรวจ
ติดตามการดําเนินโครงการขนาดใหญ  
  - หนวยงานเจาของโครงการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สงรายงานผลการตรวจสอบติดตามมายังสํานักงาน ป.ป.ท. และรายงาน 
ศอตช. เพ่ือรับทราบ  
 

  ดังนั้น เพ่ือเปนการยกระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการ 
เพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
เลขานุการศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) จึงไดพัฒนาแนวทางการดําเนินการเพ่ือวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ โดยขับเคลื่อนการดําเนินการผาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนเครื่องมือในการปองกันและลดโอกาส
ก า ร ทุ จ ริ ต  ได อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า พ า อ ง ค ก ร ไป สู ก า ร เป น อ ง ค ก ร 
ใสสะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญ 
ในการบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการควบคุมการ
ทุจริตคอรรัปชัน (Corruption Control) ซ่ึงหมายถึง การไมกระทําและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมท้ังรวมมือ
กันควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในองคกร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสภาวะธรรมาภิบาล (The Worldwide 
Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก (Word Bank) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเปน
เรื่องท่ีทุกองคกรจําเปนตองทํา เพราะหากองคกรไดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนหลักประกัน
ความเชื่อม่ันใหองคกรในระดับหนึ่งวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาส 
ท่ีจะเกิดการทุจริต องคการก็จะสามารถบริหารจัดการ ยับยั้งความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ไดอยางรวดเร็ว เพราะมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีเหมาะสม และสมเหตุสมผล  หรือหากเกิด ความเสียหายก็จะเปนความ
เสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

 นอกจากนี้  สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเปนกลไกของฝายบริหารและในฐานะฝายเลขานุการ 

ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ยังไดมีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือดังกลาว                       

โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดพัฒนาเกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ“ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS  และประยุกต ใช   ISO 37001 (Anti-

Bribery Management Systems (ABMS ) ระบบการจัดการการตอตานการใหและรับสินบน ในการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐ มีการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทําแผน

บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือปองกันและลดโอกาสการทุจริต ไดอยางแทจริง อันจะเปนการสราง

ภาพลักษณและความเชื่อม่ันใหกับประชาชน นักลงทุนและชาวตางชาติ ซ่ึงจะสงผลใหคาคะแนนดัชนีรับรูการ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยสูงข้ึน 

 

                                        คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



สวนท่ี สวนท่ี ๒๒  
วัตถุประสงค วัตถุประสงค กรอบแนวคิด นิยาม กรอบแนวคิด นิยาม 

             มาตรการปองกันการทุจริต สามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงการทุจริตได  ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวย
เปนหลักประกันองคกรในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบ 
กับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึน 
ก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการ
เตรียมการปองกันลวงหนาไว การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการคนหา หรือระบุ
จุดออน (Weakness) ของระบบตาง ๆ ภายในองคกร ท่ีอาจเปนชองใหเกิดการทุจริต และเปนการมุงหาความ
เปนไปได (Potential) ท่ีจะเกิดการกระทําการทุจริตในอนาคต ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหารองคกรอยางมี
ธรรมาภิบาล 

๒.๑ วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
๑) เพ่ือสรางมาตรการในปองกันและการลดโอกาสการทุจริต 
๒) เพ่ือใหประชาชนเกิดความม่ันใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ 
๓) เพ่ือเพ่ิมมูลคาขององคกรตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียม่ันใจในระบบธรรมาภิบาล และ 
    ความซ่ือตรงขององคกร 
๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ 

๒.2 กรอบแนวคิด นิยามตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ การ
ควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. 
Cressey (1940) ซ่ึงเปนนักสังคมวิทยาและอาชญวิทยา ชาวอเมริกัน ไดใหสมมติฐานไวในหนังสือชื่อ Other's 
People Money 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                 (Corruption Risk Assessment)      สํานักงาน ป.ป.ท.
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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 

 

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 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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(ขอมูลจากบทความ ผูตรวจบัญชีสหกรณ มีบทบาทและหนาท่ีในการปองกันและตรวจสอบการทุจรติในสหกรณไดอยางไร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ) 
 
 

กรอบแนวคิดและนิยามท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

            การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริต
คอรรัปชัน (Corruption Control) ซ่ึงหมายถึง การไมกระทําและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมท้ังรวมมือกัน
ควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในองคกร จึงเปนหลักการบริหารจัดการท่ีมุงสูการเปนการเปนราชการใสสะอาด 
สามารถสกัดก้ัน ลด และปดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานของสวนราชการใหมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได  

   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไก
ของฝายบริหารในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในภาครัฐ ไดขับเคลื่อนการดําเนินการภายใตบริบท
ใหมท่ีเนนเรื่องการปองกัน ปองปรามท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสกัดก้ัน ยั้บยั้งเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตโดย 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเปนเครื่องมือหลักท่ี
สํานักงาน ป.ป.ท. ใชเพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือปองกัน 
สกัดก้ัน ลด  และปดโอกาสการทุจริต  เพ่ือยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต Corruption 
Perceptions Index: CPI) โดยไดจําแนกประเภทการกบริหารจัดการควาเสี่ยงการทุจริตเปน ๓ ดาน ดังนี้ 
 

คําอธิบายความหมายของคําศัพท ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต  

Opportunity โอกาส เหตุการณ สถานการณท่ีเอ้ืออํานวย มีสิ่งลอตาลอใจเปดโอกาสท่ีจะฉกฉวย
ผลประโยชน เนื่องจากความบกพรองหรือจุดออนของระบบงาน หรือชองวางของ
กฎระเบียบท่ีเปดโอกาสใหทําได 

Pressure ความกดดัน ความกดดัน และแรงกดดันเม่ือเกิดเหตุการณคับขันจากสภาพแวดลอม 
ท่ีเปนอยู มีความจําเปนตองการใชเงิน 

Incentive / Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ  

Capability ความสามารถ มีความสามารถท่ีทําไดท่ีเกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของ
ผูปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอ้ือประโยชนท่ีจะประพฤติมิชอบและทําการทุจริตได 

Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเขาขางตนเองวาสามารถทําได คนอ่ืนยังสามารถทําไดโดยไมคิดวาผิด 
มีความสามารถ และโอกาสท่ีเกิดจากตําแหนงหนาท่ี       

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลภมาก เห็นคนอ่ืนทําผิดแลวไมไดรับการลงโทษ จับไมได 
จึงหลงผิดอยากทําบาง ไมพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมี  

Need ความตองการอยากได ความตองการหรือความจําเปนท่ีตองการใชเงิน จึงเปนแรงกดดัน
ใหทําทุกสิ่งท่ีทําไดเพ่ือใหไดเงินมา 

Expectation ความคาดหวัง คาดหวังวาสิ่งท่ีตนกระทําไมมีผูอ่ืนลวงรู และเอาผิดได หรือโอกาสท่ีจะ
ถูกคนพบการกระทําท่ีผิด ถูกจับไดและรับการลงโทษนอยมาก 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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  ดานท่ี ๑ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีดานการอนุมัติ อนุญาต  
 ดานท่ี ๒ ความเสี่ยงการทุจริตดานการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
  ดานท่ี ๓ ความเสี่ยงการทุจริตดานการใชจายงบประมาณ  
 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

Corruption Risk Management  : CRM 
 

- CRM จะตองสรางแรงจูงใจในการพัฒนาหนวยงานในเชิงบวกมากกวาทําใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรูสึกกังวล 

- ผลการประเมิน CRM ควรใหแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนใหกับหนวยงานไปในตัว 

- หนวยงานราชการท่ีไดรับการประเมิน CRM ไดประโยชนจากการประเมิน สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และไดรับประโยชนในมุมของการสื่อสารภาพลักษณองคกรโดยเฉพาะ 

การแสดงใหสังคมและสาธารณชนรับรูวาหนวยงานใหความสําคัญกับการยับยั้งการทุจริต 
 
 

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM 

ดานท่ี ๑ ดานการอนุมัติอนุญาต การใหบริการดานการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก

ในการใหบริการภาครัฐ 

ดานท่ี ๒ การใชอํานาจและ

ตําแหนงหนาท่ี 

การอํานาจหนาท่ี (Authority) คือ อํานาจท่ีไดมาจากการดํารงตําแหนงใด

ตําแหนงหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีการปกิบัติหรือละเวน 

การปฏิบัติในทางมิชอบ  

ดานท่ี ๓ ดานการใชจาย

งบประมาณ 

-โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปท่ีทําการประเมินของทุก

ประเภทงบประมาณไดแก งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน งบเงิน

อุดหนุนหรอืเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน งบกลาง  เงินนอก

งบประมาณ และ โครงการท่ีจายขาดจากเงินสะสมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- ไมรวมโครงการท่ีหนวยรับงบประมาณ “ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  

จากสํานักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาท 

ข้ึนไป ท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางเฉพาะ สวนราชการระดับกรม/เทียบเทาและ

รัฐวิสาหกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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นิยาม ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ศัพทเฉพาะ คําอธิบาย 

ความเส่ียงการทุจริต 
(Corruption Risk) 
 
 

     ความเส่ียง : เหตุการณท่ีมีความไมแนนอนและมีความเปนไปไดท่ีอาจะเกิดข้ึน 

     ทุจริต : การใชอํานาจรัฐในทางท่ีผิด : การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการกอใหเกิดการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานในอนาคต 

     ปญหา หรือความตองการ : ของผูรับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party 
หรือ Customs Broke หรือท่ีเรียกชื่ออยา’อ่ืน สําหรับดานการอนุมัติ อนุญาต ใหถือวา
เปนความเสี่ยงการทุจริต 
     เนื่ องจากความยุ งยาก (Pain point)  อ ุปสรรคของหร ือความต องการของ 
ผู ขอร ับบร ิการ  ในแต ละจ ุดส ัมผ ัสของการให บ ร ิการเป นจ ุด เสี ่ย งหร ือ เป นสื ่อ  
การเรียกรองผลประโยชนท่ีไมสมควร ไมวาจะมีมูลคาเทาใด นําสูการจายเงินและ
คาธรรมเนียมนอกระบบ หรืออาจมีการเอ้ือประโยชน หรือการตอบแทนบุญคุณ 
ในรูปแบบตางๆอาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม 

สินบน Bribery      สินบน  Bribery ISO 37001  : ไดใหความหมายสินบน  หมายถึง การเสนอ 
การสัญญา การให การรับ การเรียกรองผลประโชนท่ีไมสมควร ไมวาจะมีมูลคาเทาใด
(ผลประโยชนนั้นเปนไดท้ังในรูปตัวเงินและ ไมใชตัวเงิน) ท้ังทางตรงและทางออม และไม
วาจะเปนสถานท่ีใดๆ ก็ตาม โดยเปนการฝาฝนกฏหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการโนวนาว 
ห รื อ ต อ บ แ ท น เพ่ื อ ให บุ ค ค ล ก ระ ทํ า  ห รื อ ล ะ เว น ก า รก ระ ทํ า อั น เ ก่ี ย วข อ ง  
กับการดําเนินการตามหนาท่ีของบุคคลนั้น  (ตามความหมายของ ISO 37001 “offering, 
promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any 
value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and 
irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement 
or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the 
performance of that person’s duties.  
(ท่ีมา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift 
Giving and Receiving) 

ของขวัญ Gifts      Gifts ของขวัญ ISO 37001: ไดกลาวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืน
ใดไวในขอกําหนดยอยขอหนึ่งของหัวขอดานการดําเนินการ (Operation) โดยกําหนดวา 
“องคกรตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือปองกันการเสนอ การให หรือ
การรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชนในลักษณะเดียวกัน เม่ือ
การเสนอ การให หรือการรับสามารถพิจารณาอยางเปนเหตุเปนผลไดวาคือสินบน” ..  
     (ตามความหมายของ ISO 37001 Gifts, hospitality, donations and similar 
benefits “The organization shall implement procedures that are designed 
to prevent the offering, provision or acceptance of gifts, hospitality, 
donations and similar benefits where the offering, provision or acceptance 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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is, or could reasonably be perceived as, bribery  
(ท่ีมา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift 
Giving and Receiving )           

การรับทรัพยสิน  
หรือประโยชนอ่ืนใด 
ตามธรรมจรรยา 

     มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓ ใหนิยาม “การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดตาม
ธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือ บุคคลท่ี
ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกัน
ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน 

ประเดน็ความเส่ียง 
การทุจรติ 

    เปนข้ันตอนในการคนหาวามีรูปแบบ หรือเหตุการณท่ีอาจจะความเสี่ยงการทุจริตใน
อนาคต  

โอกาส (Likelihood)      โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ผลกระทบ (Impact)      ผลกระทบจากเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน  

ระดับความรุนแรง
ของความเส่ียงการ
ทุจริต (Risk Score) 

     คะแนนรวมท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ท่ีเปนผลจาก
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact)  

ผูรับผิดชอบความ
เส่ียงการทุจริต  
(Risk Owner) 

     ผูปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ          

 

 แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจรติ 

มาตรการปองกันการทุจริต สามารถชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได  
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงการทุจริตได การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการ
คนหา หรือระบุจุดออน (Weakness) ของระบบตางๆ ภายในองคกร ท่ีอาจเปนชองใหเกิดการทุจริต และเปน
การมุงหาความเปนไปได (Potential) ท่ีจะเกิดการกระทําการทุจริตในอนาคต ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
องคกรอยางมีธรรมาภิบาล จึงเปนเรื่องท่ีทุกองคกรจําเปนตองทํา เพราะหากองคกรไดทําการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตจะเปนหลักประกันความเชื่อม่ันใหองคกรในระดับหนึ่งวาการดําเนินการขององคกรจะไมมี
โอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต องคการก็จะสามารถบริหารจัดการ และหา
มาตราการมาปองกันได หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมไดทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
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ปจจัยสําเร็จในการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
๑) ความมุงม่ันของผูนําองคกร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคกร  

ท่ียอมรับวาความเสี่ยงการทุจริตมีอยูจริง หากมีประเด็นการทุจริตตองยกระดับเปนบทเรียนเพ่ือเรียนรูและหา
แนวทางการบริหารจัดการปองกันการเกิดซํ้า กุญแจสําคัญท่ีชวยผลักดันใหองคกรเติบโตไมใชความสามารถ 
ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แตคือการท่ีผูนําองคกรตองทําใหเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เปนนโยบายและแนวทางท่ีทุกสวนจะตองนําไปปฏิบัติ  

๒) ความเขาใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองคกร 
๓) กําหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอยางท่ัวถึงท้ังองคกรและกระทําการ 

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  
  

๒.3 กรอบแนวคิด นิยามตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
  

            กรอบแนวคิดในการจัดทําเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ      

   สํานักงาน ป.ป.ท. ไดทําการศึกษา วิเคราะห กรอบแนวคิดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ในการจัดทําคูมือ 
การประเมินตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ โดยมีกรอบ
แนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เกณฑชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายของสํานักงาน ป.ป.ช. 

แนวทางการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ 
 

 แนวทางการเปดเผยขอมูลโครงการ  CoST 
 

 

คูมือการประเมินตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย                                        

ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 

 

กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission (COSO) และ ISO 37001:2016 

 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
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 2.3.1 เกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบาย และคูมือการใชเกณฑความเส่ียงการทุจริต 
เชิงนโยบาย ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. 

ภายใตคณะอนุกรรมการศึกษาการกําหนดเกณฑชี้วัดความเสี่ยงเพ่ือสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในโครงการของรัฐ เม่ือป ๒๕๖๒ ไดกําหนดคูมือการใชเกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย และ
เกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย โดยรายละเอียดของคูมือการใชเกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ไดกําหนดเกณฑชี้วัด ออกเปน ๒ สวน คือ ๑) เกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในข้ันตอนการพัฒนานโยบาย และ ๒) เกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบายในข้ันตอนการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ โดยประกอบดวยหัวขอท่ีจะใชเปนเกณฑ ดังนี้ 
  สวนท่ี ๑ เกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการพัฒนานโยบาย 
กําหนดเปนเกณฑชี้วัดสําหรับการประเมินได ๕ เกณฑ ดังนี้ 

๑. การแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ และ
แผนปฏิรปูประเทศ 

๒. การกําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย 
๓. การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย 
๔. มีกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา ความเปนไปได และความเสี่ยง

ของนโยบายดวยการมีสวนรวมอยางเปนระบบ 
๕. การเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง 

   โดยเกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการพัฒนานโยบายใช
แบบรายงานการดําเนินการตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงฯ ในการรายงานการพัฒนานโยบาย ๑ นโยบาย ตอ ๑ ฉบับ 
  สวนท่ี ๒ เกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการนํานโยบาย 
สูการปฏิบัติ กําหนดเปนเกณฑชี้วัดสําหรับการประเมินได ๔ เกณฑ ดังนี้ 

๑. มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตในข้ันกอนการดําเนินการ 
ตามนโยบาย  

๒. มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงตอการทุจริตและการติดตามการ
ดําเนินการตามนโยบาย  

   ๓.  มีการเตรียมการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตอการทุจริต  
   ๔.  มีการเตรียมการสรางความโปรงใสในข้ันการนํานโยบายสูการปฏิบัติดวยการ 
                                    สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงตอการทุจริตและการสรางการเฝาระวัง  
   โดยเกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติใชแบบรายงานการดําเนินการตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงฯ ในการรายงานการดําเนินโครงการ  
๑ โครงการตอ ๑ ฉบับ  
             ผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการ ตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงตอการทุจริต 
เชิงนโยบายมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑. ในข้ันตอนการพัฒนานโยบาย มีผู ท่ี มีสวนเก่ียวของ คือ พรรคการเมือง 
ท่ีประสงคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนผูตอบคําถามตามเกณฑชี้วัด โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเปนผูขับเคล่ือนเกณฑช้ีวัด 
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                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



 12  

   ๒. ในข้ันตอนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คือ หนวยงานของ
รัฐทุกหนวยงาน เปนผูตอบคําถามตามเกณฑชี้วัด โดยเปนหนวยงานในระดับกระทรวงท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายท่ีถูกจัดอันดับไว ๕ อันดับแรก โดยมี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เปนผูขับเคล่ือนเกณฑช้ีวัด 
 

 2.3.2 แนวทางการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ  
           การเปดเผยขอมูลของภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ ซ่ึงถือเปน

ขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนมาตรการตาง ๆ ในการปองกันและ
ปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีตรงจุดท่ีสุด 

         องคกรระดับนานาชาติในหลายประเทศ ตางตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดเรื่อง 
การเปดเผยขอมูลภาครัฐและไดพยายามรวมกันผลักดันแนวคิดของการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open 
Government Data) ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม การเปดเผยขอมูลการดําเนินงานของภาครัฐถือเปน
เครื่องมือสําคัญในเพ่ิมประสิทธิภาพของความโปรงใสในการใหบริการของภาครัฐ ซ่ึงสะทอนถึงความรับผิดชอบ
และความโปรงใสของภาครัฐท่ีมีตอผูใชบริการทุกภาคสวน โดยประชาชนสามารถคนหาและเขาถึงขอมูลท่ีมี
คุณภาพของภาครัฐไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
ทันทวงที โดยประชาชนสามารถนําขอมูลตาง ๆ ไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนการเพ่ิม
ศักยภาพดานการบริการของภาครัฐ ท้ังยังชวยลดคาใชจายและเพ่ิมมูลคาใหกับหนวยงานราชการ ทําให
ประชาชนไววางใจและเชื่อถือมากข้ึนอันจะสงผลตอภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนเปนชองทาง
สําคัญในการใหประชาชนไดเขามาตรวจสอบการทํางานและการใชอํานาจของภาครัฐ ซ่ึงจะลดโอกาสในการ
เกิดคอรรัปชันอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย และจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศและ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติสืบไป  

องคการสหประชาชาติ (2016) ไดนิยามขอมูลเปดของภาครัฐวา “ขอมูลของรัฐบาลท่ีถูก
เปดเผยผานชองทางออนไลนเพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึง นําไปใชตอ หรือแจกจายไดโดยปราศจากขอจํากัด
ใดๆ”  

องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-
operation and Development - OECD) (2017)  ไดกําหนดนิยามของ “รัฐบาลเปด” วาเปน “วัฒนธรรม
การกํากับดูแลท่ีสงเสริมหลักการของความโปรงใส ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมของผูมีสวนได
เสีย ในอันท่ีจะสนับสนุนประชาธิปไตยและการเติบโตโดยรวม"  

 ขณะท่ี World Wide Web Foundation (2015) ไดกําหนดคุณลักษณะของขอมูลเปดไว 
๕ ประการ คือ ๑) สามารถเขาถึงไดผานชองทางออนไลน (Available Online) เพ่ือเขาถึงผูใชงานจํานวนมาก
และหลากหลาย ๒) ทุกคนไดรับอนุญาตใหนําขอมูลนั้นไปใช และใชซํ้าได (Open-licensed) ๓) ประมวลผล
ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ได  (Machine-readable) เพ่ือสามารถนําไปวิเคราะหตอยอดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ๔) รวบรวมขอมูลท่ีกระจัดกระจายใหอยูในชุดขอมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถนําไป
วิเคราะหดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไดงาย (Available in bulk) ๕) ไมเสียคาใชจาย (Free of charge) 
เพ่ือใหประชาชนไมวาจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไรสามารถเขาถึงไดโดยเสมอภาคกัน  
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2.3.3 โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ  (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)  
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ ไดกําหนดแนวทางการเปดเผยขอมูลโครงการกอสราง ตั้งแต
กระบวนการจัดทําและนําเสนอโครงการ การเตรียมความพรอมของโครงการ การจัด ซ้ือจัดจาง  
ชวงการดําเนินโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยมีรายละเอียดขอมูลท่ีตองเปดเผยตอสาธารณะ 
ท้ังขอมูลเชิงรุก และขอมูลเชิงรับ เชน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จํานวนบริษัทท่ีเขารวมประกวดราคา  
มูลคาของสัญญา ขอบเขตงานตามสัญญา การเปลี่ยนแปลงมูลคาของสัญญา การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญา 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การจัดการขอรองเรียน เปนตน 
 นิยาม “โครงการขนาดใหญท่ีตองดําเนินการประเมินตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริต” 
หมายถึง 
    (๑) รายการท่ีหนวยรับงบประมาณ “ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน  
วงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไป ท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง” 
    (๒) รายการท่ีหนวยรับงบประมาณ “ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน  
วงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไป ท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง” 
                โครงการตาม (๑) หรือ (๒) ใหหมายถึง คําของบประมาณและงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
ประมาณรายจายประจําป ท่ีผานการพิจารณาจากสํานักงบประมาณ 
 

               2.3.4 กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission (COSO) และ ISO 37001:2016 
 

                      ๑) COSO 2013 

                            กรอบหลักการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการ
ยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป ๑๙๙๒ โดยท่ีผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายใน 
เพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป ๒๐๐๖ เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี ๒ เม่ือป ๒๐๐๙ เปนแนวทาง
ดานการกํากับ ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี ๓ ในป ๒๐๑๓ เปนแนวทาง
เพ่ิ ม เติ ม ด าน ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน  Internal Control – Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในป ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ๑๙๙๒ ท่ีกําหนดใหมีการควบคุม
ภายใน แตเพ่ิมเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของ
การกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ในการท่ีจะตอบสนองตอความ
คาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ COSO ไดผลักดันใหกิจการ
ตาง ๆ ทําการขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือวาเปนสวนหนึ่งของ Internal Control 
Framework  
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          2) 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 
 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 
 
 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
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                  3) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจรติ มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
                      Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึน
ซํ้าอีก 
                 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตอง
สอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแก
ผูบริหาร   
                 Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด                          
ในสวนพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor)  
ท้ังท่ีรูวาทําไป มีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวาง 
ใหการทุจริตเขามาไดอีก 
                  Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม
ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา 
ในอนาคต (Unknown Factor)  

           4) COSO 2017 (COSO ERM 2017) 
               COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and 

Performance มุงชี้ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการทํางานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองคกรเขากับกลยุทธ และ
การดําเนินงานขององคกร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนหัวใจสําคัญเพ่ือเปนกลไกในการผลักดันใหองคกรบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสราง มูลคาเพ่ิม (Value Enhancement) ใหกับองคกร 

 
 

                       4.1) 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 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



 16  

                      ๓) Performance (เปาหมายผลการดําเนินงาน) ประกอบดวยการระบุความเสี่ยง                    
การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลําดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวม
ของความเสี่ยงองคกรท้ังหมด 
                      ๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบดวย การประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความ
เสีย่ง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองคกร 
                                 ๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการ
รายงาน) ประกอบดวย การใชสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใชชองทางการสื่อสารตางๆ 
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสําเร็จการดําเนินการ รวมท้ังวัฒนธรรมความเสี่ยง 
ท่ีเกิดข้ึน 

สิ่งท่ี COSO พยายามมุงเนนนําเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงใหเห็นวาการบริหาร   
ความเสี่ยงองคกรนั้น เก่ียวของเชื่อมโยงกับการสรางคุณคาผานกลยุทธและตัวแบบธุรกิจขององคกรอยางแทจริง 

         “Good risk management and internal control are necessary for 
long term success of all organizations.” – COSO 
(บทความจาก TRIS Academy Club Issue4 January 2018, "Organizational Excellence" โดย ดร.สุรเดช จอง
วรรณศิร ิผูอํานวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอรปอเรชั่น) 
 

     4.2) การบริหารความเส่ียงขององคกร หรือERM นั้นเปนแนวคิดในการบริหารความ
เส่ียงแบบใหม ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการท่ีสําคัญมี ดังนี้ 

แบบเดิม ERM 

ทําแยกเปนสวน ๆ หรือฝาย ๆ ทําแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร 
บริหารแบบตั้งรับ (รอใหเกิดปญหาแลวคอยแกไข) บริหารแบบเชิงรุก (ปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน) 
ทําเปนครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
มุงเนนดานลบเพ่ือลดความเสียหาย มุงเนนดานบวกดวยโดยแสวงหาโอกาสท่ีจะเปน 

ประโยชนแกองคกร ควบคูกับดานลบ 
 

                4.3) ISO 37001:2016  Anti-bribery Management Systems : ABMS 
                                ISO 37001 มาตรฐานระบบการจัดการการตอตานการติดสินบน (anti-bribery 
management systems) ซ่ึงองคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (ISO International Standardized 
Organization) ประกาศเม่ือ ป ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแตการจัดตั้งระบบ กระบวนการดําเนินการ การธํารง
รักษา และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการการติดสินบน ตองมีการดําเนินการดวยมาตรการอยางเปน
ระบบท่ีสมเหตุสมผล เหมาะสม เพียงพอเพ่ือปองกันการติดสินบน ท่ีครอบคลุม    

 โครงสราง STRUCTURE OF ISO 37001 STANDARD ประกอบดวย 
    ๑. Scope ขอบเขต 
    ๒. Normative references การอางอิงตามกฎเกณฑ 
    ๓. Term and Definitions ขอกําหนดและคําจํากัดความ 
    ๔. Context of the organization บริบทขององคกร 
    ๕. Leadership ความเปนผูนํา 
    ๖. Planning การวางแผน  
    ๗. Support การสนับสนุน 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
                                    (Corruption Risk Assessment)   
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    ๘. Operation การทํางาน 
    ๙. Performance Evaluation การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ๑๐.Improvement การปรับปรุง 

ในสวนโครงสรางของ ISO 37001 ขอ ๔ ไดกําหนดใหมีหลักการประเมินความเสี่ยง 
การติดสินบน (Bribery Risk Assessment) 

 คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 (Corruption Risk Assessment)   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



สวนท่ี สวนท่ี ๓๓  
เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง        
การทุจริต” ( Corruption Risk Management Systems: CRMS) 

การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk 
Management Systems: CRMS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซ่ึงเปนระบบท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. 
ไดพัฒนาข้ึน สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยไดประยุกตใช
แนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักสากล ซ่ึงประกอบดวย แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต า ม แ น ว ข อ ง  Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 
ซ่ึงประกอบดวย COSO 2013 internal Contro , COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating 
with Strategy and Performance และ ISO 37001:2016 Anti-bribery Management Systems  

และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: 
CRMS) ยังมุงใหมีการดําเนินการ ตามแนวทาง ของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-
ปฏิบัติ-ตรวจสอบ- ปรับปรุง) เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๑. กรอบแนวคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption 
Risk Management Systems: CRMS)   

- CRMS จะตองสรางแรงจูงใจในการพัฒนาหนวยงานในเชิงบวกมากกวาทําใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรูสึกกังวล 

- ผลการประเมิน CRMS  ควรใหแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนใหกับหนวยงานไปในตัว 

- หนวยงานราชการท่ีไดรับการประเมิน CRMS ไดประโยชนจากการประเมิน สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และไดรับประโยชนในมุมของการสื่อสารภาพลักษณองคกร โดยเฉพาะการ
แสดงใหสังคมและสาธารณชนรับรูวาหนวยงานใหความสําคัญกับการยับยั้งการทุจริต 

                  คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  (Corruption Risk Assessment)
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๒. นิยามประเภทของ ความเสี่ยงการทุจริต  

ดานท่ี ๑ ดานการอนุมัติ
อนุญาต 

การใหบริการดานการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการภาครัฐ 

ดานท่ี ๒ การใชอํานาจและ
ตําแหนงหนาท่ี 

การอํานาจหนาท่ี(Authority)คือ อํานาจท่ีไดมาจากการดํารงตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในทาง
มิชอบ  

ดานท่ี ๓ ดานการใชจาย
งบประมาณ 

-โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปท่ีทําการประเมิน ของทุกประเภท
งบประมาณไดแก งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน งบเงินอุดหนุนหรือเงิน
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และ 
โครงการท่ีจายขาดจากเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ 
- ไมรวมโครงการท่ีหนวยรับงบประมาณ“ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
จากสํานักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไป  
ท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางเฉพาะสวนราชการระดับกรม/เทียบเทาและรัฐวิสาหกิจ 

 

๓. ระเบียบวิธีการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

 

สัดสวน และน้ําหนักคะแนน 
ตัวช้ีวัด นําหนัก/

คะแนน 
ตัวช้ีวัด
ยอย 

จํานวนขอ 
ท่ีทําการ
ประเมิน 

1) แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต   ๖๐  
 
 

๔ 

 
 
 

๘ 

    ๑.๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
          (Risk criteria)  

๕ 

    ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)  ๒๕ 
    ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ๒๕ 
    ๑.๔ การรับรองแผนและการเปดเผยขอมูล ๕ 
๒) ผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ๔๐  

๒ 
 

๒     ๒.๑ การรายงานผลและการเปดเผยขอมูล  ๕ 
    ๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓๕ 

 
รวม 

๑๐๐ ๖ ๑๐ 

 

 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมิน 

ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัดหลัก ไดแก  
     ตัวช้ีวัดท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  ประกอบดวย ๔ ตัวช้ีวัดยอย 
     ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัด
ยอย   
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัดยอย (๖๐ คะแนน ) 

 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
เกณฑการประเมินขอ ๑.๑  

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

๑.๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต (Risk criteria)  
(๕ คะแนน) 
       เกณฑการประเมิน ประกอบดวย ๒ เกณฑ คือ โอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) (๕ คะแนน) 
 

ไมมี = 0 มี = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management 
Systems: CRMS) 

Excellent : E  (ดีเยี่ยม) สูงกวา ๘๐ คะแนน 

Good : G  (ดี) ระหวาง ๖1 – 79 คะแนน 

                    Pass : P  (ผาน) ระหวาง 50 – 60 คะแนน 

Upgrade : U  (ปรับปรุง) ต่ํากวา 50 คะแนน 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๑.๑  

 

 

 

 

การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

      (ตัวอยาง สามารถปรับไดตามความเหมาะสม) 

เกณฑ โอกาส ( Likelihood) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความหมาย      

 

เกณฑ ผลกระทบ  ( Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความหมาย      

 

เกณฑการวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต 

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 

 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

           สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา      สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   

              สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง     สีแดง หมายถึง ความเสีย่งระดบัสูงมาก 
 

 

 

 

 

 
แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ช่ือ กระบวนงาน/โครงการ............................................................................................................... 

ช่ือหนวยงาน...............................................................ศปท.กระทรวง......................................................... 

ประเภทความเส่ียงดานท่ี .............................................................................................................................................. 
 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัดยอย (๖๐ คะแนน ) 

1.2 การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต (Risk 
identification)  

เกณฑการประเมินขอ ๑.๒  

คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
 1.๒.๑  มีความชัดเจน : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เปนหัวใจสําคัญ ตอง Point  Focus เหตุการณท่ีคาดการณ หรือ
พยากรณ ในอนาคตวาอาจจะเกิดการทุจริต หากไมมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริตจึงตองใหชัดเจน เพ่ือจะนําไปสูการกําหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใหสามารถ ลดโอกาสหรือลดความ
เสี่ยงไดตรงจุด (ดูตัวอยางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประกอบ) (๑๐ คะแนน)  

-ไมมีความชัดเจน = ๐ คะแนน 
-มีชัดเจนบางสวน = ๕ คะแนน  
-มีความชัดเจนของการระบุประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต = ๑๐ คะแนน  
 

๑.๒.๒  ไม มีการระบุปญหาเปนความเสี่ยงการทุจริต : การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตองไมนําปญหามาเปนความเสี่ยง
การทุจริต  
(๕ คะแนน) 

- มีการระบุปญหามาเปนความเสี่ยงการทุจริต 
เปนสวนใหญหรือท้ังหมด = ๐ คะแนน  
- มีการระบุท้ังปญหาและความเสี่ยง = ๒ คะแนน  
- มีการระบุความเสี่ยงท้ังหมด = ๕ คะแนน   

๑.๒.๓   มีผลการประเมินเปนความเสี่ยงในระดับตั้งแตปานกลาง 
สู ง  หรือสู งมาก  : การประเมินความเสี่ ย งการทุ จริต  ของ
กระบวนงานหรือโครงการ โดยหลักการการประเมินความเสี่ยง
ของข้ันตอนการดําเนินงานมีโอกาสท่ีจะมีความเสี่ยงในระดับท่ี
แตกตางกัน 
 จึงมีความเปนไปไมไดท่ีทุกข้ันตอนจะมีความเสี่ยงระดับต่ําท้ังหมด  
(๕ คะแนน) 

- มีผลการประเมินระดับความเสี่ยงระดับต่ํา
ท้ังหมด = ๐ คะแนน  
- มีผลการประเมินความเสี่ยงอยูระหวาง ระดับ
ปานกลาง – สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่ ง               
แตตองไมใชความเสี่ยงระดับต่ําเทานั้น = ๕ คะแนน  

๑.๒.๔   มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีมุงเนนการรับสินบน 
Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหนาท่ี 
หรือผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสามารถคํานวณมูลคาได  
(5 คะแนน) 

- ไมมี  = ๐ คะแนน 
- มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน   
= ๕ คะแนน  

ตัวอยาง  การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต  
o การปฎิบัติหนาท่ีมิชอบตองระบุใหชัดเจนวา มิชอบอยางไร เชน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอกลาวหา  

(ฐานความผิด) จากหนักเปนเบา หรือจากเบาเปนหนักเพ่ือเรียกรับสินบน  
o การยักยอกทรัพยสินท่ีไดจากการตรวจคน จับกุม ไมระบุในบัญชีของกลาง 
o การการคํานวณราคากลางสูงกวาความเปนจริง ตองระบุใหชัดวา จุดไหน หรือรายการใดท่ี มีความเสี่ยง 

ท่ีทําใหราคากลางสูงกวาความเปนจริง เชน งานขุดดินดวยเครื่องจักร แตอาจคํานวณราคากลางงานขุดลอกดวยรถ
ขุด 

o คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอไมครบถวน ตองระบุใหชัดเจนวา 
เอกสารอะไรท่ีมีโอกาสมีความเสี่ยง จะไดวางมาตรการปดจุดความเสี่ยงไดตรงจุด 

หมายเหตุ : กระบวนงานดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒  หากเปนกระบวนงานท่ีเคยทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
สงสํานักงาน ป.ป.ท. ในปท่ีผาน ๆ มา หากนํามาทําการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะตองแสดงใหเห็น
วาจากการประเมินในครั้งนี้พบความเสี่ยงในประเด็นใดเพ่ิมเติม สวนในดานท่ี ๓ ตองเปนโครงการ/งานท่ีไดรับการ

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๑.๒ ( ๑.๒.๑ -๑.๒.๔) 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการ
ทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต  

     

(ตัวอยาง สามารถปรับไดตามความเหมาะสม) 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ช่ือ กระบวนงาน/โครงการ....................................................................................... 

ท่ี ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

ประเด็น                              
ความเส่ียงการทุจริต 

              Risk Score (L x I) 
Likelihood Impact Risk Score 

      

      
      

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัดยอย (๖๐ คะแนน ) 

๑.๓ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 

เกณฑการประเมินขอ ๑.3 

คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 

      1.๓.๑  มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมิน (15 คะแนน) 
     หากมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต สวนใหญเปนการ
อบรมใหความรู ปลูกจิตสํานึก การประกาศ No Gift Policy ใน
ภาพรวมขององคกร การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู การกํากับดูแลโดยผูบังคับบัญชา โครงการเขา
รวม CoST หรือ IP หรืออ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันนี้  จะถือวาเปน
มาตรการท่ีไมสอดคลอง 

- ไมสอดคลองท้ังหมด = ๐ คะแนน 

- สอดคลองบางสวน = ๘ คะแนน 

- สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง 
ท่ีประเมินท้ังหมด =  ๑๕ คะแนน  
 

   ๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ท่ีกําหนดไวในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตองเปนมาตรการฯ ท่ีเปนผล 
มาจากการประเมินความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินของปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น หากเปนมาตรการควมคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ี
หน วยไดดํ า เนิ นการอยู แล ว  หากจะนํ ามาเปนมาตรการของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๖ ตองแสดงใหเห็นชัดเจนวา เปนมาตรการท่ี
จัดทําเพ่ิมเติมจากมาตรการเดิมอยางไร   
(1๕ คะแนน) 
 

- เปนมาตรการท่ีมีการดําเนินการกอน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการบังคับ
ใชไปแลว  = ๐ คะแนน 
- เปนมาตรการท่ีจะดําเนินการใน 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บางสวน
ดําเนินการในปถัดไปดวย  = ๒ คะแนน 
- เปนมาตรการท่ีจะมีดําเนินการใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้ังหมด                           
= ๑๐ คะแนน  

 

 
 
 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัดยอย (๖๐ คะแนน ) 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต เกณฑการประเมินขอ ๑.4 

5 คะแนน 
๑.๔ การรับรองแผนและการเปดเผยขอมูล (๕ คะแนน) 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ ตองไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุมัติ จากผูบริหาร
ของหนวยงาน และนําเผยแพรบนเว็บไชตของหนวยงาน (๕ คะแนน) 

- ไมมี  = ๐ คะแนน 
- มีการเสนอแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ตอผูบริหารสูงสุด ของ
หนวยงานหรือผูบริหารท่ีกํากับดูแล และ
เผยแพรบนเว็บไชตของหนวยงาน =  
๕ คะแนน  

 
เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๑.๓ และขอ ๑.๔ 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
(ตัวอยาง สามารถปรับไดตามความเหมาะสม) 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ช่ือ กระบวนงาน/โครงการ....................................................................................... 

ท่ี มาตรการควบคุม 
ความเส่ียงการทุจริต 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 

1. ช่ือความเส่ียงการทุจริต.................................... 

(ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีประเมินวามีความเสี่ยงการ
ทุจริต) 

ระดับความเส่ียง…………..……….. 

      

      

2. ช่ือความเส่ียง……………………………………………………… ระดับความเส่ียง……………..……… 

      

      

      

 
                                                               ลงชื่อ..................................................................... 

                                                           ตําแหนง……………………………………………………. 
                                                         วันท่ี/ เดือน/ป (ท่ีอนุมัติ/หรือเห็นชอบ) 

ระบุ URL ท่ีอยูของไฟล บนเวปไชตท่ีทําการเผยแพร....................................................................................... 

  

 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต (๔๐ คะแนน) 
ผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต 

เกณฑการประเมินขอ ๒.๑ 
คะแนนเต็ม  ๕ คะแนน 

๒.๑ การรายงานผลและการเปดเผย (๕ คะแนน) 
  รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตองไดรับมีการเสนอ
รายงานตอผูบริหารของหนวยงาน และนําเผยแพรบนเว็บ
ไชตของหนวยงาน (๕ คะแนน) 

- ไมมี  = ๐ คะแนน 
- มีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต ตอผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานหรือผูบริหารท่ีกํากับ ดูแล และเผยแพรบน
เว็บไชตของหนวยงาน = ๕ คะแนน  

๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
(๓๕ คะแนน) 

  การดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตตองเปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เทานั้น (๓๕ คะแนน) 

เกณฑการประเมินขอ ๒.๒ 
คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน 

- มีมาตรการ แตอยูระหวางดําเนินการ 
 ยังไมสามารถบังคับใชได = ๑๐ คะแนน 
- มีมาตรการและการดําเนินการจนแลวเสร็จ 
 มีการบังคับใชแลว ๑ มาตรการ = ๒๐ คะแนน 
- มีมาตรการและการดําเนินการจนแลวเสร็จ     
  มีการบังคับใชแลว ๒ มาตรการ = ๒๕ คะแนน 
- มีมาตรการและการดําเนินการจนแลวเสร็จ   
 มีการบังคับใชแลว ๓ มาตรการข้ึนไป = ๓๕ คะแนน 

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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เอกสารท่ีตองจัดสงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

(ตัวอยาง สามารถปรับไดตามความเหมาะสม) 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ช่ือ กระบวนงาน/โครงการ....................................................................................... 

ท่ี มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการดําเนินการ 

1. ช่ือความเส่ียงการทุจริต.................................... 

(ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีประเมินวามีความเสี่ยงการ
ทุจริต) 

ระดับความเส่ียง…………..……….. 

2. ช่ือความเส่ียง……………………………………………………… ระดับความเส่ียง……………..……… 

  ลงชื่อ................................................................... 

    ตําแหนง……………………………………………………. 

 วันท่ี/ เดือน/ป (ท่ีอนุมัติ/หรือเหน็ชอบ)            

ระบุ URL ท่ีอยูของไฟล บนเวปไชตท่ีทําการเผยแพร..................................................................................... 

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



                      สวนท่ี สวนท่ี 44  
กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน  

  ความเสี่ยงการทุจริตความเสี่ยงการทุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๖๖  
 

4.๑ กลไกและแนวทางการขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

   แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

๑. กลุมเปาหมายและการขับเคล่ือน 
 กลุมเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจาํนวน ๔๐๔ หนวยงาน ไดแก 

 หนวยงานระดับกรม/เทียบเทาจํานวน ๑๔๙ หนวยงาน
 รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๒ หนวยงาน
 องคการมหาชน จํานวน ๕๗ หนวยงาน
 หนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ จํานวน ๑๘ หนวยงาน
 จังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวดั
 องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตใน

กทม. ๕๐ เขตและเมืองพัทยา) จํานวน ๕๒ หนวยงาน
กลไกการขับ เคลื่ อน โดยให ศูนยปฎิบั ติ การตอต านการทุ จริต  (ศปท .) กระทรวง 

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

 คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 (Corruption Risk Assessment)   

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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 ๒. กระบวนงาน/โครงการ ท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ประเภทท่ี รายละเอียด 

๑ 
 

หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา : ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. 
กําหนด จํานวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอยางใดอยางหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบทาย)  

๒ รัฐวิสาหกิจ : ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจางงบประมาณป  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

๓ 
 

องคการมหาชน : ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง งบประมาณป 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

๔ หนวยงานอ่ืนๆของรัฐ : ให ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง 
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

 
๕ 
 

จังหวัด : จังหวัดท่ีไดรับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหทําการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ (งบ
พัฒนาจงัหวัด /กลุมจังหวัด) ของสวนราชการระดับภูมิภาค 

๖ 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กทม. สํานักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) 
     (๑) กรุงเทพมหานคร ให ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจาง 
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ 
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต เพ่ือลดโอกาสเกิดซํ้า  
               ๓. สําหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจาง ใหแนบรายละเอียดประมาณ
การงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel พรอมรายงานรอบท่ี ๑ ทุกโครงการ  
               ๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจาง ใหหนวยงานทําการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตโครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ ถึงแมโครงการท่ีเขารวมโครงการขอตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการกอสรางขนาดใหญ CoST (Construction Sector Transparency) 
หรือ โครงการรวมโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ใหทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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4.๒ กลไกและแนวทางการขับเคล่ือนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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   แนวทางในการขับเคล่ือนการดําเนินการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โครงการขนาดใหญที่ตองดําเนินการประเมินตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชงินโยบายหมายถึง    
                ๑) รายการที่หนวยรับงบประมาณ “ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต  
                    ๕๐๐ ลานบาท ขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจาง” 
  ๒) รายการที่หนวยรับงบประมาณ “ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต  
                    ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจาง” 
                โครงการตาม ๑) หรือ ๒) ใหหมายถึง คําของบประมาณ และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณที่ผานการพิจารณาจากสํานักงบประมาณ 
 

- ใหหนวยรับงบประมาณท่ีจะขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจํ าป  “รายการในงบลงทุ น 
วงเงินต้ังแต ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไปท่ี
มีการจัดซ้ือจัดจาง” จะตองจัดทํา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
โครงการพรอมเสนอมาตรการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
ยื่นตอสํานักงบประมาณพรอมคําขอ  
 

- ให สํ า นั ก งบป ระม าณ  จะต อ ง
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใหหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป “รายการใน 
งบลงทุน วงเงินต้ังแต ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไป
ท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง” จะตองจัดทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ
พรอมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสงสํานักงาน ป.ป.ท.  
  
- ใหสํานักงาน ป.ป.ท. หนวยงานตรวจสอบ 
(สํ า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น แ ผ น ดิ น 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาค
ราชก าร  (ค .ต .ป .) ต รวจส อ บ ภ าย ใน
หนวยงาน) ดําเนินการตรวจติดตามการ
ดําเนินโครงการขนาดใหญ  
 

 - หนวยตรวจสอบ เชน สตง./ตรวจสอบ
ภาย ในของหน วย งาน  ค .ต .ป . ประจํ า
กระทรวง ติดตาม กํากับ ดูแล ตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 

 

 

- หนวยงานเจาของโครงการนําขอมูลเขา

ร ะ บ บ  eMENCR ( ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ประเมินผลแหงชาติ)                            

- สํ า นั ก งาน ก ารต รวจ เงิน แผ น ดิ น 
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต .ป .) 
ประจํากระทรวง ของแตละหนวยงาน 
ทําการประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลสง สํานักงาน ป.ป.ท.ในฐานะเจาภาพ
หลัก 

- สํ า นั ก งาน  ป .ป .ท . ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินการในภาพรวมรายงานตอ ศอตช. 
หรือ คณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ 
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              สวนท่ี 5สวนท่ี 5  
การรายงานและแบบรายงานการรายงานและแบบรายงาน  

5.1  การประเมินความเส่ียงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
1) การรายงาน สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดรอบการรายงานไว 2 รอบ ดังนี้

      - (รอบท่ี ๑) รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
และใหเผยแพรบนเว็บไชตของหนวยงาน จัดสงรายงานภายในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ตามแบบรายงาน 
โดยนําเขาขอมูลในระบบกํากับติดตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอิเล็กทรอนิกส 

          สําหรับโครงการจัดชื้อจัดจาง ใหแนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแตละรายการของ
โครงการ ตามแบบรายงาน  ในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล  MS Excel พรอมรายงานรอบท่ี ๑ 
ทุกโครงการ 

- (รอบท่ี ๒) รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต รายงานผลหรือความกาวหนาการ
ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และใหเผยแพรบนเว็บไชตของหนวยงาน จัดสงรายงาน
ภายในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงาน โดยนําเขาขอมูลในระบบกํากับติดตามการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตอิเล็กทรอนิกส 

กรณี  ศปท. จัดสงไมครบหรือไม ทันตามกําหนดเวลา อาจสงผลตอผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ท. จะทําการแจงผลการประเมิน 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖  

     ท้ังนี้ ใหจัดสงรายงานประเมินความเส่ียงการทุจริต (รายงานรอบท่ี ๑ และรายงานรอบท่ี ๒) 
มายังกลุมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองบริหารความเสี่ยงและสกัดก้ันการทุจริตในภาครัฐ 
สํานักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟตแวร ปารค ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐ โดยนําเขาขอมูลในระบบกํากับติดตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส  พ ร อ ม ท้ั ง เอ ก ส า ร เ พ่ิ ม เติ ม ใน รู ป แ บ บ ไป ร ษ ณี ย อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส  Email : 
pacc.crapublicsector@gmail.com  

2) แบบรายงาน
2.1) แบบรายงานรอบท่ี ๑

       (๑) แบบรายงานท่ี ๑ แบบรายงานการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใชกับทุกหนวยงาน 
  (๒) แบบรายงานท่ี ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตใชกับทุกหนวยงาน 
 (๓) แบบรายงานท่ี ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใชกับทุกหนวยงาน

       (๔) แบบรายงานท่ี ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจางใชกับ 
         หนวยงานท่ีประเมินความเส่ียงการทุจริต ดานท่ี ๓ โครงการจัดช้ือจัดจาง 

 2.2) แบบรายงานรอบท่ี ๒  
   (๑) แบบรายงานท่ี ๕ แบบรายงานผลการดําเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

    ใชกับทุกหนวยงาน 
(๒) แบบรายงานท่ี ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต 

 (สําหรับใชในหนวยงาน ในการกํากับ ติดตามการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 ขององคกร)  
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  โดยมีรายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้ 
แบบรายงานท่ี ๑ แบบรายงานการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 

 

 

 

การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

      (ตัวอยาง สามารถปรับไดตามความเหมาะสม) 

เกณฑ โอกาส ( Likelihood) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความหมาย      
      

 

เกณฑ ผลกระทบ  ( Impact) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความหมาย      
      

 

แบบรายงานท่ี ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ช่ือความเส่ียงการทุจริต กระบวนงาน/โครงการ....................................................................................... 

ท่ี ข้ันตอน             
การดําเนินงาน 

ประเด็น                              
ความเส่ียงการทุจริต 

              Risk Score (L x I) 
Likelihood Impact Risk Score 

      

      

      

      

      

      

 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ช่ือความเส่ียง (กระบวนงาน/โครงการ)............................................................................................................. 

ช่ือหนวยงาน................................................................ศปท. กระทรวง............................................................. 

ประเภทความเส่ียงดานท่ี .................................................................................................................................... 
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แบบรายงานท่ี ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ช่ือความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียงการทุจริต 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
งบประมาณ ผูรับ 

ผิดชอบ 
1. ช่ือความเส่ียง…………………………………………………….. ระดับความเส่ียง…………..……….. 
      
      
      
      
      
      
      
      

2. ช่ือความเส่ียง……………………………………………………… ระดับความเส่ียง……………..……… 
      
      
      
      
      
      
      
      

                                                                       

                                                                                 ลงชื่อ.....................................................................               

                                                                              (ผูอนุมัติ) 

                                                                            ตําแหนง……………………………………………………. 

                                                                                           วันที่/ เดือน/ป (ที่อนุมัติ) 
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แบบรายงานท่ี ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดช้ือจัดจาง 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดช้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ................................................................ 
หนวยงาน................................................................................ 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด............. 
สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจดัจาง....................................... 

โครงการจัดช้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ช่ือโครงการ................................................................................................................................. 
งบประมาณ.............................. บาท วิธีจัดช้ือจัดจาง.............................ระยะเวลาดําเนินการ............................ 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
สวนราชการท่ีดําเนินการจัดชื้อจัดจาง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
                เขารวมโครงการ IP                                 มีแผนเขารวมโครงการ IP  
                เขารวมโครงการ  CoST                           มีแผนเขารวมโครงการ CoST 
 

ท่ี รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จํานวน 

คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ                   

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  
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แบบรายงานท่ี ๕  แบบรายงานผลการดําเนินการแผนบรหิารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 

ผลการดําเนินการแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๑. ช่ือความเส่ียง …………………………………..……… ระดับความเส่ียง…………………..…..……………..……. 
 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการดําเนินการ 
   
   

๒. ช่ือความเส่ียง…………………………..………………… ระดับความเส่ียง……………………….…………….……… 
 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการดําเนินการ 
   
   

๓. ช่ือความเส่ียง……………………………………………. ระดับความเส่ียง…………………………………..……….. 
 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการดําเนินการ 
   
   

 
แบบรายงานท่ี ๖  แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเส่ียงการทุจริต 

        (สําหรับใชในหนวยงานในการกํากับ ติดตามการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคกร) 
 

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี................................................... 
หนวยงานท่ีประเมิน ................................................................................................................................................. 
ช่ือความเส่ียง .......................................................................................................................................... 

โอกาส/ความเส่ียง .......................................................................................................................................... 

สถานะของการ
ดําเนินการจัดการ
ความเส่ียง 
 

□ ยังไมไดดําเนินการ 
□ เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
□ เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

□ ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
□ เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
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5.2 การประเมินความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
       1) กรอบการรายงาน 
            1.1) รายงานสํานักงบประมาณ 
 

 
 
           1.2) รายงานสํานักงาน ป.ป.ท.  
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         2) แบบรายงาน 
             2.1) แบบรายงานท่ีตองสงสํานักงบประมาณพรอมคําขอ 
                    (กรณีท่ีหนวยรับงบประมาณท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป “รายการใน
งบลงทุน วงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไปท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง” จะตองจัดทําการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของโครงการพรอมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ยื่นตอสํานักงบประมาณ
พรอมคําขอ) มี ๒ แบบ ไดแก 
               แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
               แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ       
 

(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ    
 

 

ช่ือโครงการ................................................................................................................................................. 
หนวยงาน.................................................................................................................................................... 
ทานมีแผนท่ีจะนําโครงการนี้เขารวมโครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือไม   
               มี              ไมมี 
ทานมีแผนท่ีจะนําโครงการนี้เขารวมโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ  
(Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม         มี          ไมมี 
 

 
ลําดับท่ี 

 
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

คะแนนความเสี่ยงการทุจริต                    
(Risk Score)   

Likelihood 
 

Impact Risk Score 
(Lx I) 

1.  
 
 

    

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

3.  
 
 
 

    

4. 
 

 
 
 
 

    

5. 
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(แบบ ๐๑.๒) การจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต : โครงการ............................................................................................ 

ลําดับท่ี ขั้นตอนการดําเนินโครงการ/

ประเด็นความเสี่ยง            

การทุจริต 

มาตรการควบคุม 

หรือปองกัน                 

ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

๒. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

3.  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 

 

 

 

   

4. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

5. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

6.  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
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             2.2) แบบรายงานท่ีตองสงสํานักงาน ป.ป.ท.  
                    (กรณีหนวยงานเจาของโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สงรายงานผลการตรวจสอบติดตามมายัง
สํานักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง) มี ๔ แบบ ไดแก 
                     - แบบ ๐๒.๑ แบบรายงานขอมูลโครงการ (12 รายการ) 

 

- แบบ ๐๒.๒ แบบการประเมินตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ (3 หมวด 14 รายการ) 

 - หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (4 รายการ) 
 - หมวดท่ี 2 การวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา การควบคุม กํากับและ 
ตรวจสอบ (3 รายการ) 
 - หมวดท่ี 3 การเสริมสรางความโปรงใสนากรดําเนินโครงการ (7 รายการ) 
 

- แบบ ๐๒.๓  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
 

- แบบ ๐๒.๔  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
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(แบบ 02.1) แบบรายงานขอมูลโครงการ ๑๒ รายการ 

รายการ รายละเอียดขอมูลโครงการ 

๑. 

๒. 

๓. 

 

 

๔. 

๕. 

๖. 

๗ 
 

๘. 

    ๙. 

   ๑๐. 

 

   ๑๑. 

 

 

     

   ๑๒. 

ช่ือหนวยงาน.......................................................................................................................................... 

ช่ือโครงการ  .......................................................................................................................................... 

งบประมาณ 

      3.๑ งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร (งบในคําของบประมาณ) ..................................................... 

      3.๒ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร............................................................................................... 

หนวยงานเจาของโครงการ ................................................................................................................. 

พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ ........................................................... 

ขอมูลพิกัด  LAT/LONG ------------------------------------ 

วิธีดําเนินโครงการ เชน หนวยงานดําเนินการเอง  หนวยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจายแทนกัน
ใหหนวยงานอ่ืน ฯลฯ  (ถามีการจัดซ้ือจัดจางใหระบุวิธี)....................................................................... 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ................................................................................................................... 

โครงการไดเขารวมขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม ..................................................... 

โครงการไดเขารวมโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Construction Sector 
Transparency : CoST) หรือไม ..................................................................................................... 

ความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ หรือแผนระดับอ่ืนๆ 

      ๑๑.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ดาน.................................................. 

      ๑๑.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น.......................................................................... 

        ๑๑.๓  แผนระดับอ่ืนๆ ................................................................................................................... 

ช่ือผูประสานงานโครงการ ...................................................................................................................  

ตําแหนง.................................................................สังกัด.......................................................................  

เบอรโทรศัพท.........................................................E-mail……………………………….………………..…..……  

ID Line………………………………………………………………………………………….…………………………..…………. 
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(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
(3 หมวด 14 รายการ)  

 
หมวดท่ี ๑ การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ๔ รายการ 

เกณฑการประเมิน มี ไมมี คําอธิบาย/ 

แนบเอกสารอางอิง 

1 หนวยงานมีการจัดทําการประเมินความเสี่ยงและแผน

บริหารความเสี่ยงการทุจริตในข้ันตอนการจัดทําคําขอ

งบประมาณตอสํานักงบประมาณ* 

   

2. หนวยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยง

และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากไดรับการ

จัดสรรงบประมาณแลว* 

   

3. หนวยงานไดมีการนําขอสังเกตหรือขอตรวจพบในการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานตรวจสอบ  

ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณา

ประกอบการการศึกษาดวย  

   

4. หนวยงานมีการวิเคราะหวาโครงการท่ีจะดําเนินการมี

ผลกระทบตอสัญญาหรือขอตกลงกับเอกชนรายอ่ืนหรือไม 

หรือมติเดิมของรัฐบาลท่ีมีมติไวในอดีตแตยังมีผลบังคับใชอยู 

เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยงหรือความเสียหายจากขอ

ผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอ่ืน ๆ ท่ีรัฐมีแผนจะ

ดําเนินการในอนาคต 

   

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ใหใชแบบตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 
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หมวดท่ี ๒ การวิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ 3 รายการ 
เกณฑการประเมิน มี ไมมี คําอธิบาย/ 

แนบเอกสารอางอิง 

1. หนวยงานมีการแตงตั้งบุคคลหรือคณะทํางาน รับผิดชอบ

ในการศึกษา วิเคราะหผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว 

ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และฐานะทางดาน

การเงินการคลังของประเทศ รวมท้ังความคุมคาในการ

ดําเนินโครงการ 

   

2. หนวยงานมีการแตงตั้ งคณะทํางานหรือมอบหมาย

บุคลากรรับผิดชอบในการจัดทําการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

   

3. หนวยงานมีการมอบหมายใหมีการกํากับ ติดตามการ

ดําเนินโครงการใหมีความโปรงใส เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

(เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจํา

กระทรวง เปนตน) 
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หมวดท่ี ๓ การเสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินโครงการ 7 รายการ 
เกณฑการประเมิน มี ไมมี คําอธิบาย/ 

เอกสารอางอิง/ 

ระบุ URL 

1. หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการ

และมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

   

2. หนวยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุมคา/

ความเปนไปไดของโครงการหรือผลการศึกษาความจําเปนใน

การจัดทําโครงการวาสนับสนุนหรือแกไขปญหาหรือจุดออน

ของประเทศในเรื่องใด  

   

3. หนวยงานมีการสรุปผลสํารวจผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และชุมชนท้ังทางตรงและทางออม 

   

4. หนวยงานมีแผนการเวนคืนท่ีดินและการจายคาชดเชย    

5. หนวยงานมีการเผยแพรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตท่ีผูบริหารหนวยงานให

ความเห็นชอบแลว 

   

6. หนวยงานมีการเผยแพรขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบท่ี

ใหทุกคนสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหและใชตอหรือใชซํ้า 

(Open-licensed) ห รื อ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด ว ย เค รื่ อ ง มื อ

อิเล็กทรอนิกส (Machine-readable) ได เชน ไฟล Word/ 

Excel  

   

7. หนวยงานมีชองทางใหประชาชนสามารถติดตอกับผู

ประสานงานโครงการ ในกรณีท่ีมีขอรองเรียนหรือแจงเหตุ

ตาง ๆ ไวท่ี ปายโครงการงานกอสราง หรือชองทางอ่ืนๆ 
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(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
ลําดับท่ี ขั้นตอนการดําเนิน

โครงการ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      คะแนนความเสี่ยงการทุจริต                    

(Risk Score)   
Likelihood 

 
Impact Risk Score 

(L x I ) 
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 (แบบ ๐๒.๔) แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต : โครงการ............................................................................................ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ/

ประเด็นความเสี่ยง                  

การทุจริต 

มาตรการควบคุม

หรือปองกัน                 

ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

๒. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

๓. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 

 

 

 

   

4. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 

 

    

5. 

 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
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 2.3 แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการดําเนนิโครงการขนาดใหญ  
                (สําหรับหนวยงานตรวจสอบ และตรวจสอบภายในหนวยงานเจาของโครงการ) 
 

แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑช้ีวัดความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการดําเนนิโครงการขนาดใหญ  

 

หนวยงานเจาของโครงการ............................................................................................................................ 

ช่ือโครงการ.................................................................................................................................................... 

พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ...................................................................................................................................... 

งบประมาณ...................................ลานบาท       รายการปเดียว (ปงบประมาณ พ.ศ....................)  

                                                          รายการผูกพัน  (ปงบประมาณ พ.ศ. ..................) 

วิธีดําเนินโครงการ.......................................................................................................................................... 

 เขารวมโครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

 เขารวมโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST) 

ผูรับผิดชอบโครงการ.....................................ตําแหนง .................................. เบอรโทรศัพท.......................... 

ลําดับ ขั้นตอน/ประเด็นความ

เสี่ยง/ระดับความเสี่ยง 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แผนและมาตรการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ขอสังเกตท่ี

คนพบจากการ

ตรวจ ติดตาม 

ขอพิจารณา/

ขอเสนอแนะ 

มาตรการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 

ตามแผน 

  

 

     

  

 

     

 

 

      

 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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 สํานักงาน ป.ป.ท. 



สวนท่ี สวนท่ี ๖๖  
ภาคผนวกภาคผนวก  

๖.๑ รายช่ือหนวยงาน 

 ๖.๑.๑ รายช่ือหนวยงานภาครัฐท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

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

กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

ท่ี ๑. สํานักนายกรัฐมนตรี ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๒ กรมประชาสัมพันธ 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๓ สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

4 สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติและการสรางความสามัคคี

ปรองดอง 

๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

ท่ี 2. กระทรวงกลาโหม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

5 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

6 กองทัพบก ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

7 กองทัพเรือ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

8 กองทัพอากาศ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

9 กองบัญชาการกองทัพไทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 3. กระทรวงการคลัง ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

10 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

11 กรมธนารักษ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

12 กรมบัญชีกลาง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

13 กรมศุลกากร ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

14 กรมสรรพสามิต ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

15 กรมสรรพากร ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

 คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 (Corruption Risk Assessment)   
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

16 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

17 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

18 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

 

ท่ี 4. กระทรวงการตางประเทศ ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

19 สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

กรมความรวมมือระหวางประเทศ -  

กรมพิธีการทูต -  

กรมยุโรป -  

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ -  

กรมอเมริกาและแปซิฟกใต -  

กรมอาเซียน -  

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย -  

กรมสารนิเทศ -  

กรมองคการระหวางประเทศ -  

กรมเอเซียตะวันออก -  

กรมเอเซียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา -  

ท่ี 5. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

2๐ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว 

และกีฬา 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

2๑ กรมพลศึกษา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

2๒ กรมการทองเท่ียว ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 6. กระทรวงพลังงาน ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

2๓ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

2๔ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

2๕ กรมธุรกิจพลังงาน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

2๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

2๗ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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  49    

กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

ท่ี 

 

7. กระทรวงพาณิชย 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

2๘ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๒๙ กรมการคาตางประเทศ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

3๐ กรมการคาภายใน ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

3๑ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

3๒ กรมทรัพยสินทางปญญา 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

3๓ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

3๔ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

3๕ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 

 

8. กระทรวงมหาดไทย 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

3๖ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

3๗ กรมการปกครอง ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การใหบริการท่ีกระทบตอความม่ันคง (เชน

งานดานสัญชาติ การทําบัตรประชาชน    

การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน) ของหนวยงาน

ระดับอําเภอ 

3๘ กรมการพัฒนาชุมชน 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๓๙ กรมท่ีดิน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

4๐ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

4๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

4๒ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบอุดหนุน

เฉพาะกิจใหกับ เทศบาลตําบล และ อบต. 

 

ท่ี 

 

9. กระทรวงยุติธรรม 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

4๓ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

4๔ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

4๕ กรมบังคับคดี 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

4๖ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

4๗ กรมราชทัณฑ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การวางระบบและการกํากับดูแลการจัดชื้อ

เครื่องบริโภคใหกับผูตองขัง  

4๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

๔๙ สํานักงานกิจการยุติธรรม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

5๐ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

5๑ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                    

การบริหารเงินกองทุนเพ่ือการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

5๒ กรมคุมประพฤติ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 

 

10. กระทรวงแรงงาน 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

5๓ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

5๔ กรมการจัดหางาน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
5๕ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

5๖ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
5๗ สํานักงานประกันสังคม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                    

การบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 
 

ท่ี 

 

11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

5๘ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๕๙ กรมชลประทาน 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

6๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

6๑ กรมประมง 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

6๒ กรมปศุสัตว 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

6๓ กรมพัฒนาท่ีดิน 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

6๔ กรมวิชาการเกษตร 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

6๕ กรมสงเสริมการเกษตร 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

6๖ กรมสงเสริมสหกรณ 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                    

การบริหารกองทุนสหกรณ 

6๗ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

6๘ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๓ โครงการจัดชือ้จัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
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๖๙ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาต ิ

๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง

ราชการ 

7๐ กรมการขาว 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

7๑ กรมหมอนไหม 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

7๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3 โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี 12. กระทรวงคมนาคม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

7๓ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

7๔ กรมเจาทา ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

7๕ กรมการขนสงทางบก 1 การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

7๖ กรมทาอากาศยาน ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

7๗ กรมทางหลวง ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

7๘ กรมทางหลวงชนบท ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

๗๙ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

8๐ กรมการขนสงทางราง ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
ท่ี ๑๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

8๑ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๓ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) 

8๒ กรมควบคุมมลพิษ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

8๓ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

8๔ กรมทรัพยากรธรณี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

8๕ กรมทรัพยากรน้ํา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

8๖ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

8๗ กรมปาไม ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

8๘ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๘๙ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

9๐ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
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ท่ี ๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

9๑ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

9๒ กรมอุตุนิยมวิทยา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

9๓ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

9๔ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

ท่ี ๑๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

9๕ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การบริหารกองทุนเพ่ือการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย 

9๖ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การบริหารกองทุนคุมครองเด็ก 

9๗ กรมกิจการผูสูงอายุ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

9๘ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
การบริหารกองทุนสงเสริมความเทาเทียม
ระหวางเพศ 

๙๙ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
การกํากับ ดูแลการดําเนินงานของนิคม
สรางตนเอง 

10๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
การบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการ
บริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

ท่ี ๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

10๑ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
102 กรมการศาสนา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
103 กรมศิลปากร ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
104 กรมสงเสริมวัฒนธรรม ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
105 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
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ท่ี ๑๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

106 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

๓ โครงการจัดชื้อจดัจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

107 กรมวิทยาศาสตรบริการ  ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
108 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
109 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

กระบวนงานการทุนวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ี ๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

110 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี                        
กระบวนงานจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา
เอกชน 

111 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
112 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
113 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

กระบวนงาน ระบบการอุดหนุนเงิน
การศึกษาของรัฐ 

ท่ี ๑๙. กระทรวงสาธารณสุข ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 

114 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
115 กรมการแพทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
116 กรมควบคุมโรค ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
117 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก 
๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

118 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
119 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
120 กรมสุขภาพจิต ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 
121 กรมอนามัย ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
122 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง

ราชการ 
ท่ี ๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 
123 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
124 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
125 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
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126 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
127 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล

ทราย 
๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

128 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
129 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

 
ท่ี หนวยงานไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง หรือทบวง 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ดานท่ี   กระบวนงาน/งาน/โครงการ 
130 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
131 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
132 สํานักขาวกรองแหงชาติ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
133 สํานักงบประมาณ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
134 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิ  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
135 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสูงสุด 

136 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
137 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
138 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน  
๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

139 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ  

๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

140 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
141 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

   
๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

กระบวนงานจัดสรรงบเงินอุดหนุนของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 

142 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
143 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
144 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ๑ การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
145 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 

146 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ        ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 
147 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

148 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  

๒ การใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

149 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาต ิ

๓ โครงการจัดชื้อจัดจางท่ีมีวงเงินสงูสุด 

 

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

         หนวยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ 

ลําดับท่ี รายช่ือหนวยงาน 
 

1 ธนาคารอาคารสงเคราะห  
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5 ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
6 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
7 บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด 
8 สํานักงานธนานุเคราะห 
9 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

10 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
12 การไฟฟานครหลวง 
13 การไฟฟาสวนภูมิภาค 
14 การประปานครหลวง 
15 การประปาสวนภูมิภาค 
16 การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
17 การรถไฟแหงประเทศไทย 
18 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
19 การทาเรือแหงประเทศไทย 
20 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
21 การยางแหงประเทศไทย 
22 การเคหะแหงชาติ 
23 การยาสูบแหงประเทศไทย 
24 การกีฬาแหงประเทศไทย 
25 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
26 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
27 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ
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ลําดับท่ี รายช่ือหนวยงาน 
 

28 องคการสะพานปลา 
29 องคการคลังสินคา 
30 องคการจัดการน้ําเสีย 
31 องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 
32 องคการอุตสาหกรรมปาไม 
33 องคการเภสัชกรรม 
34 องคการสุรา กรมสรรพสามิต 
35 องคการตลาด 
36 องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย 
37 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
38 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
39 องคการสวนพฤกษศาสตร 
40 บริษัท ขนสง จํากัด 
41 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
42 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
43 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
44 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
45 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
46 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
47 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
48 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
49 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
50 โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
51 สถาบันการบินพลเรือน 
52 โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 

  หนวยงานประเภทองคการมหาชน 

ลําดับท่ี รายช่ือหนวยงาน 
 

1 องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
2 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
4 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
6 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 
7 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
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ลําดับท่ี รายช่ือหนวยงาน 
 

8 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 
9 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

10 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
11 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
12 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 
13 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 
14 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
15 สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)  
16 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 
17 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 
18 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)  
19 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
20 สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
21 สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)  
22 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
23 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
24 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
25 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
26 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 
27 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
28 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ
29 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
31 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) 
32 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
33 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 
34 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
35 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
36 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)  
37 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
38 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
39 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
40 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
41 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 
42 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
43 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  58    

ลําดับท่ี รายช่ือหนวยงาน 
 

44 สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) 
45 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
46 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
47 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ  
48 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 
49 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
50 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
51 หอภาพยนตร (องคการมหาชน) 
52 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
53 สถาบันวัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) 
54 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
55 สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
56 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน  
57 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

 
  หนวยงานประเภทหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ 

ลําดับท่ี รายช่ือหนวยงาน 
 

1 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
2 องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
3 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
4 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
5 สํานกังานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
6 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
7 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
8 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
9 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

10 ธนาคารแหงประเทศไทย 
11 สถาบันคุมครองเงินฝาก 
12 สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
13 สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
14 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 
15 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
16 สถาบันพระบรมราชชนก 
17 ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
18 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
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  จังหวัด 76 จังหวัด 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

1 สํานักงานจังหวัดกระบี่ 
2 สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
3 สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ 
4 สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร 
5 สํานักงานจังหวัดขอนแกน 
6 สํานักงานจังหวัดจันทบุรี 
7 สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8 สํานักงานจังหวัดชลบุร ี
9 สํานักงานจังหวัดชัยนาท 

10 สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 
11 สํานักงานจังหวัดชุมพร 
12 สํานักงานจังหวัดเชียงราย 
13 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
14 สํานักงานจังหวัดตรัง 
15 สํานักงานจังหวัดตราด 
16 สํานักงานจังหวัดตาก 
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 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

36 สํานักงานจังหวัดพิจิตร 
37 สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
38 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี 
39 สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ 
40 สํานักงานจังหวัดแพร 
41 สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 
42 สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม 
43 สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร 
44 สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน 
45 สํานักงานจังหวัดยโสธร 
46 สํานกังานจังหวัดยะลา 
47 สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 
48 สํานักงานจังหวัดระนอง 
49 สํานักงานจังหวัดระยอง 
50 สํานักงานจังหวัดราชบุร ี
51 สํานักงานจังหวัดลพบุรี 
52 สํานักงานจังหวัดลําปาง 
53 สํานักงานจังหวัดลําพูน 
54 สํานักงานจังหวัดเลย 
55 สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
56 สํานักงานจังหวัดสกลนคร 
57 สํานักงานจังหวัดสงขลา 
58 สํานักงานจังหวัดสตูล 
59 สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
60 สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
61 สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
62 สํานักงานจังหวัดสระแกว 
63 สํานักงานจังหวัดสระบุรี 
64 สํานักงานจังหวัดสิงหบุรี 
65 สํานักงานจังหวัดสุโขทัย 
66 สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
67 สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธาน ี
68 สํานักงานจังหวัดสุรินทร 
69 สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
70 สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
71 สํานักงานจังหวัดอางทอง 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

72 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
73 สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ 
74 สํานกังานจังหวัดอุตรดิตถ 
75 สํานักงานจังหวัดอุทัยธาน ี
76 สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 องคกรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขตและเมืองพัทยา) 
จํานวน ๕๒ หนวยงาน 
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 
๒๐ สํานักงานเขตคลองสาน 
๒๑ สํานักงานเขตตลิ่งชัน 
๒๒ สํานักงานเขตบางกอกนอย 
๒๓ สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
๒๔ สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
๒๕ สํานักงานเขตหนองแขม 
๒๖ สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 
๒๗ สํานักงานเขตบางพลัด 
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน 
๒๘ สํานักงานเขตดินแดง 
๒๙ สํานักงานเขตบึงกุม 
๓๐ สํานักงานเขตสาทร 
๓๑ สํานักงานเขตบางซ่ือ 
๓๒ สํานักงานเขตจตุจักร 
๓๓ สํานักงานเขตบางคอแหลม 
๓๔ สํานักงานเขตประเวศ 
๓๕ สํานักงานเขตคลองเตย 
๓๖ สํานักงานเขตสวนหลวง 
๓๗ สํานักงานเขตจอมทอง 
๓๘ สํานักงานเขตดอนเมือง 
๓๙ สํานักงานเขตราชเทว ี
๔๐ สํานักงานเขตลาดพราว 
๔๑ สํานักงานเขตวัฒนา 
๔๒ สํานักงานเขตบางแค 
๔๓ สํานักงานเขตหลักสี ่
๔๔ สํานักงานเขตสายไหม 
๔๕ สํานักงานเขตคันนายาว 
๔๖ สํานักงานเขตสะพานสูง 
๔๗ สํานักงานเขตวังทองหลาง 
๔๘ สํานักงานเขตคลองสามวา 
๔๙ สํานักงานเขตบางนา 
๕๐ สํานักงานเขตทวีวัฒนา 
๕๑ สํานักงานเขตทุงครุ 
๕๒ สํานักงานเขตบางบอน 
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       ๖.๑.๒ รายช่ือหนวยงานท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
ลําดับ ช่ือหนวยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
1 สํานักงบประมาณ 
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

กระทรวงกลาโหม 
๓ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๔ กองบัญชาการกองทัพไทย 
๕ กองทัพบก 
๖ กองทัพเรือ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๗ กรมชลประทาน 
๘ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

กระทรวงคมนาคม 
๙ กรมขนสงทางบก 

๑๐ กรมเจาทา 
๑๑ กรมทางหลวง 
๑๒ กรมทางหลวงชนบท 
๑๓ กรมทาอากาศยาน 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๑๔ กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๑๕ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๖ องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) 

กระทรวงมหาดไทย 
๑๗ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม 
๑๘ กรมราชทัณฑ 
๑๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข 
๒๐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒๑ กรมการแพทย 
๒๒ สถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
๒๓ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สวนราชการไมสังกัดฯ 
๒๔ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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๖.๒ มติคณะรัฐมนตรี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
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๖.๓ มติคณะรัฐมนตรี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  
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๖.๔ ประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดําเนิน   
      โครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดช้ือจัดจางภาครัฐ แบบของขอตกลงคุณธรรม ฯ  
      ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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๖.๕ รายการการเปดเผยขอมูลโครงการตอสาธารณะโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ   
      หรือ CoST (Infrastructure Transparency Initiative)  
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๖.๖ ตัวอยางขอตกลงคุณธรรม 
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๖.๗ การถอดบทเรียนแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตหนวยงานภาครัฐ  

                การถอดบทเรียนจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานท่ีไดจัดสงให
สํานักงาน ป.ป.ท.ในปท่ีผานๆมา เพ่ือเปนกรณีศึกษาในประเด็นท่ียังพบวาเปนจุดออน เพ่ือนํามาสูการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการใชเปนเครื่องมือหรือมาตรการ
ภายในของหนวยงานในการปองกันและลดโอกาสการทุจริตตอไป 

จุดออน ผลกระทบ 

การนําปญหาการบริหารงานมาเปนความเสี่ยง ทําใหการกําหนดมาตรการความคุมความเสี่ยง 
ไมตรงจุด ไมสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยง ระบุเหตุการณท่ีไม Point Focus ถึงจุดท่ีคาดวาอาจจะ 

มีความเสี่ยง 

ระบุเหตุการณความเสี่ยงการทุจริตของประชาชน  

ผูรับจาง ผูขอรับบริการ 

ระดับความเสี่ยงการทุจริต บางหนวยประเมิน ระดับต่ํา 

ทุกข้ันตอน 

กรณีตัวอยาง ท่ีมีจุดออน 

การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

การจัดทําราคากลางสูงกวาความเปนจริง - กํากับใหผูรับผิดชอบดําเนินการใหถูกตองเปนไปตาม 
  หลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง 
- จัดอบรมบุคคลากรท่ีเก่ียวของ 
- เชิญบุคคลภายนอกมาเปนกรรมการ 

ผูรับจางไมดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ - จัดอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
- เชิญบุคคลภายนอกมารวมประชุมเปนประจําทุก
เดือน 

ผูเสนอราคาสมยอมกัน - กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน และหลักเกณฑอยาง
ชัดเจนในเอกสารประกวดราคา 

การจัดทํารางขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ  
  1) ยังไมเคยมีความเสี่ยงดานนี้แตมีโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยงในกระบวนการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ เชน การกําหนดท่ีมีลักษณะกีดกันหรือไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขัน 
  ๒) ขาวสารคุณภาพไมตรงตามมาตรฐาน/ปริมาณ 
ไมตรงตามกําหนด 
   ๓) รายการอาหารดิบ/คุณภาพอาหารดิบท่ีไดรับ 
ไมตรงตามคุณลักษณะ ท่ีกําหนดไว 

-นําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและรางขอบเขตของ

งาน(TOR) ของหนวยงานท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

แลวเสร็จมาเปนตัวอยางและแนวทาง 

-ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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การเอ้ือประโยชน ตอพวกพอง คือ เอ้ือผลประโยชน
ใหกับพวกพอง ทําใหการใชอํานาจหนาท่ีเปนไปโดย
ไมสุจริตกอใหเกิดผลเสียตอหนวยงาน 

- ปลูกฝงจิตสํานึกในการใหบริการดวยความเสมอภาค
และเทาเทียมและจัดอบรมเรื่อง ผลประโยชนทับซอน 
- ควบคุมกํากับดูแลใหเจาหนาท่ี และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
- สงเสริมการมีสวนรวมในกาดําเนินการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
ครอบคลุมและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือรวมสรางแนวทาง
และมาตรการในดําเนินการสรางจิตสํานึกใหเจาหนาท่ี
และบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

จุดออน ผลกระทบ 

การตรวจสอบหลักฐานประกอบการย่ืนขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลงอาคาร ของเจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 
- ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดวยการพิจารณา
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตออายุ
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ 
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และ
การออกใบแทนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- จัดทําคู มือการปฏิบัติงานของฝายโยธาแผนผัง
กระบวนงาน และข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน 
- กําหนดข้ันตอน ระยะเวลากําหนดเสร็จ การขอ
อนุมัติ อนุญาตตามคูมือพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกฯ 

การรับคําขอและตรวจเอกสาร 
- มีการเรียกเอกสารมากเกินกวา ท่ีระบุ ไว ใน คู มือ
ประชาชน อาจเปนชองทางในการตอรองเรียกรับ
ผลประโยชน 

กําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและ
เรียกเอกสารตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเทานั้น 

การตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตติดตั้งปาย
โฆษณาในท่ีสาธารณะ  
- เอกสารท่ีใชประกอบคําขออนุญาตฯ อาจไมครบถวน 

มีการกําชับ พัฒ นาให เจ าหน า ท่ี มีความรู  ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาท่ี โดยเปนการดําเนินงาน
ในรูปแบบ “พ่ีสอนนอง” เพ่ือเปนการถายทอดความรู
และประสบการณท่ีไดสั่งสมมาจากรุนสูรุน 

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



 94 

๖.๘ ตัวอยางและกรณีศึกษาความเส่ียงการทุจริต 

การกําหนดราคากลาง 
 ไมมีการถอดแบบจริง
 กําหนด Factor F ไมถูกตองตามประเภทงาน
 กําหนดปริมาณงานและคาแรงสูงเกินจริง
 กําหนดราคาวัสดุกอสรางไมเปนไปตามสํานักงานพาณิชยจังหวัด
 ไมมีการสืบราคาจากผูขายทองตลาด แตสืบราคาจากผูขายเพียงกลุมเดียว หรือสืบจากผูไม

มีอาชีพนั้นๆโดยตรง ทําใหราคากลางสูงกวาทองตลาด

โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา 
 การจัดจางเก่ียวกับงานกอสรางและระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน สรางถนนทําทอระบายน้ํา

อาจจะมีการคิดราคาซอนไวใหกับผูรับจางบางราย ไวใน ปร.4 (แบบประมาณราคากลาง) บางรายการ
ตอมาจะมีการประกาศขายแบบ แลวจะมาเจรจากันโดยผูรับเหมาดวยกันหรือกับเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายของหนวยงานดวยวามีการตกลงจายท่ี ...... เปอรเซ็นต และใหแกผูควบคุมงาน ..... 
เปอรเซ็นต ถาเจรจาตกลงกันไดแลวก็จะสรุป วาจะใหผูรับเหมารายใดเปนผูไดงาน โดยอาจมีการ
จายเงินคาตอบแทนใหกับผูมาซ้ือแบบรายอ่ืน ๆ ท่ีตกลงวาจะไมเขามารับงาน ซ่ึงผูรับเหมาจะทําการ
ยื่นราคาสูงกวาราคากลางท่ีกําหนดไวบางรายก็ไมยื่นซองประกวดราคา เม่ือเปดซองก็จะไดผูรับเหมาท่ี
ตกลงกันไวแลว ผูรับเหมาจะเขามาดําเนินการกอสรางโครงการ กรณีท่ีสัญญาระบุการแบงงวดงานไว 
๒ งวด เม่ือสงงานงวดท่ี ๑ ก็จะมีการจายเปอรเซ็นตใหครึ่งหนึ่งตามท่ีตกลงกันไว แลวแบงจายใหผู
ควบคุมงาน .... เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้องานบางอยางผูรับจางอาจจะทําไมตรงตามมาตรฐาน ตัวอยาง
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เชน 

 งานกอสรางวางทอระบายน้ําเชนจะตองทําการกดเข็มหกเหลี่ยมกลวงความยาว ๒เมตร ทุกระยะ ๑
เมตรแลวนําทรายหยาบรองพ้ืนหนา ๑๐ เซนติเมตร เทคอนกรีตหยาบหนา ๑๐ เซนติเมตร เพ่ือ
รองรับทอระบายน้ํา ผูรับเหมาบางรายไมมีการกดเข็ม หรืออาจใชเข็มท่ีมีความยาว ๑ เมตร แลวเอา
ทรายลงโดยไมมีการเทคอนกรีตหยาบรองพ้ืนโดยท่ีผูควบคุมงานบางรายอาจเอ้ือใหแกผูรับเหมา

 งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแปลนจะกําหนดใหมีการบดอัดใหแนนเพ่ือปองกันพ้ืนทรุด
แลวมีผลทดสอบตามคาท่ีผูออกแบบไดกําหนดไว ผูรับเหมาสวนมากจะไมมีการบดอัดจริงตามแบบ
โดยจะมีการทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหใหสถาบันหรือหนวยงานราชการมาทําการทดสอบพอ
เปนพิธี แลวทําผลการทดสอบข้ึนมา สงมาใหทางหนวยงานท่ีวาจาง เพ่ือใหสอดคลองกับสัญญาตาม
แบบแปลนท่ีระบุเอาไว เม่ือไดผลการทดสอบท่ีระบุวาไดคาความหนาแนนตามแบบท่ีระบุ ก็จะทําการ
ปรับทรายรองพ้ืนเขาแบบขางเทคอนกรีตจนแลวเสร็จ จะตองมีการบมน้ําเพ่ือไมใหคอนกรีตสูญเสียน้ํา
ตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม พ้ืนคอนกรีตสวนมากเม่ือเทแลวจะไมมีการบมน้ําซ่ึงเปนสาเหตุทําให
ถนนทรุดคอนกรีตแตกราว เนื่องจากพ้ืนบดอัดไมแนน และคอนกรีตมีการสูญเสียน้ํา เนื่องจากไมไดบม
คอนกรีตดวยน้ําตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

โครงการกอสรางประปาหมูบาน 
ราคากลางอาจแพงกวาความเปนจริง
การกอสรางอาจไมเปนไปตามแบบ สรางเสร็จใชงานไมได

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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ถังเก็บน้ําอาจจะไมสามารถเก็บน้ําไมสามารถสงไปบานเรือนราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงได เนื่องจากถังเก็บ
อยูในระดับต่ํากวา สวนจุดสุดทาย 
มีกอสรางบางจุดอาจนําหลักฐานจุดท่ีดําเนินการมาเปนหลักฐานเบิกจุดอ่ืนท่ีไมไดกอสราง (วนเบิก)

โครงการขุดสระน้ํา ขุดคลอง ลอกคลอง ขุดบอบาดาล 
ดินอาจหาย ปริมาณดินท่ีขุดอาจนําไปใชประโยชนสวนตัว
มีการคํานวณงบประมาณ นําดินท่ีขุดไปท้ิงแตไมระบุสถานท่ีท้ิงใหชัดเจน อาจทําใหงบประมาณสวนนี้ 

สูงเกินความจริง ความกวาง ความลึก ความลาดชันของขอบสระอาจไมเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา 
การใชประโยชนอาจไมสามารถเก็บน้ําไดจริง (ไดใชเงินแตไมไดใชงาน)
มีการดูดทรายอาจมากกวาตามท่ีระบุไวในสัญญา
อาจไมมีของหรือมีแตไมครบ ขุดไมครบจํานวน หรือไมมีการดําเนินการใด ๆ แตนําหลักฐานของอีก

แหงหนึ่งมาประกอบการเบิกจายงบประมาณ 
อาจเลือกพ้ืนท่ีผิดเปาหมาย ไมใชพ้ืนท่ีราบต่ํา ขาดประสิทธิภาพเก็บกักน้ํา การคัดเลือกพ้ืนท่ี

เปาหมาย พบวา การคัดเลือกพ้ืนท่ีกอสรางไมเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการ กลาวคือ ไมใชเปนพ้ืนท่ีราบต่ํา 
ขาดประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีเปนดินทราย พ้ืนท่ีเกลือ ข้ึนเปนดินเค็ม พ้ืนท่ี ซ่ึงมีกอนหินขนาดใหญ 
คุณภาพน้ําไมเหมาะสมในการใชประโยชนทางการเกษตร หรือขนาดพ้ืนท่ีขุดสระน้ํามีไมเพียงพอตามเง่ือนไข
ของโครงการ 

การใชงบภัยพิบัติ
 การประกาศเขตภัยพิบัติอาจไมถูกตอง ไมมีภัยพิบัติเกิดข้ึนจริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ําทวมปกติ

และภาพถายประกอบการขออนุมัติไมตรงกับพ้ืนท่ีจริง บางโครงการใชภาพซํ้าซอนกันมาขออนุมัติ
งบประมาณ

 อาจมีการกําหนดตัวคูสัญญาและคูเทียบไวลวงหนา
 การอนุมัติใหความชวยเหลืออาจไมถูกตอง เชน ถนนเสียหายเปนหลุมเปนบอ แตประเมินวาเสียหาย

จนไมสามารถสัญจรไปมาได และอนุมัติใหซอมแซมถนนท้ังสาย
 การจัดซ้ือจัดจางอาจไมถูกตอง บางพ้ืนท่ีผูรับจางไมมีอาชีพหรือศักยภาพเพียงพอท่ีจะรับวาจาง

บางรายเปนลูกหลานของผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน ตองนําแรงงานชาวบานมาชวยปรับเกลี่ยถนน ไมมีชาง
ควบคุมงาน บางโครงการผูรับจางอาจเปนลูกจางของหนวยงานเอง

 การตรวจรับงานอาจไมถูกตอง เชน สัญญากําหนดใหซอมแซมเปนถนนลูกรังแตผูรับจางนําหินคลุกมาลงแทน
 ถุงยังชีพอาจแพงเกินจริง สิ่งของในถุงมีคุณภาพต่ํา ของไมเหมาะสม เครื่องอุปโภคใกลหมดอายุ
 จัดชื้อจัดจาง ถุงยังชีพอาจไมครบ แตเบิกครบ ทําใบเสร็จปลอม รวมมือกับผูประกอบการเขียนจํานวนเต็ม

โครงการสรางฝายชะลอน้ํา 

 จุดท่ีทําการกอสรางอาจไมตรงตามท่ีกําหนด
 วัสดุอาจไมครบถวน ไมตรงตามมาตรฐาน วัสดุไมไดมาตรฐาน ราคากอสรางไมเปนไปตามมาตรฐาน
 การจัดเรียงกระสอบอาจไมเปนไปตามแบบท่ีกําหนด
 ฝายท่ีสรางแลวเสร็จอาจใชไมไดจริง
 ฝายอาจหาย ไมมีการสราง สรางบางจุด ไมสรางบางจุด

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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โครงการระบบเครือขายไรสายความเร็วสงู FREE WIFI - CCTV 
 

 การกําหนดราคากลางอาจไมสอดคลองกับกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
 ติดตั้งวงจรอาจซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน หรือซํ้าซอนกันเอง ติดตั้งไมครบ 
 อุปกรณบํารุงตาง ๆ อาจราคาแพงเกินความเปนจริง เกินความจําเปน  หรือจําเปนนอย 
 อาจไมไดใชประโยชน หรือ ใชประโยชนไมเต็มประสิทธิภาพ 
 กลองโทรทัศนวงจรปดแสดงภาพบนจอโทรทัศนอาจไมชัดเชนภาพมัว ไมคมชัด กลางคืนภาพไมชัด

เพราะไมมีไฟฟาสองสวางเพียงพอ 
 

ตัวอยาง กรณีศึกษา 

 การใชจายงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณสําหรับปองกันการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) แหงหนึ่ง ใชงบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซ้ือเครื่องพนละออง
ฝอยขนาดบรรจุน้ํายาฆาเชื้อ ๔ ลิตร จํานวน ๓๐ เครื่อง หรือราคาเครื่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท จาก
บริษัทท่ีจดทะเบียนจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดหนึ่ง ซ่ึงราคาอาจแพงเกินจริง เพราะใน
ทองตลาดเครื่องพนละอองฝอยมีราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาทเทานั้น 

 การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือมีการดําเนินการหลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จ
สิ้นสมบูรณแลว 

 การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยเพ่ิมเติมงานจากแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา ท่ีเปนการ
เพ่ิมเติมงานกอสราง ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนใหมเปนงานกอสรางท่ีไมตอเนื่องสัมพันธกับงานกอสรางเดิมและไม
อยูภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสัญญาจางเดิม  

 การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุท่ีเก่ียวกับผูผลิตและไดรับอนุมัติจดทะเบียน
ผลิตภัณฑจากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือไดรับการรับรองคุณภาพจากมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ISO หรือการระบุวามีตัวแทนจําหนายในประเทศไทย มีบริการหลังการขายและมีอะไหล
สํารอง เปนผลิตภัณฑท่ีผานการทดสอบจากสถาบันตาง ๆ ทําใหมีผูประกอบการเพียงรายเดียวเปนผูมี
คุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเสนราคาตามประกาศ ทําใหเปนการกีดกันหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม หรือเปนการล็อคสเปคตองการสินคาจากตางประเทศเปนการเอ้ือประโยชนใหกับ
ผูประกอบการบางราย 

 ราคากลางงานกอสราง 
๑. ไมใชราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด แต มีการสืบ

ราคาจากผูมีอาชีพแทน 
๒. ไมมีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไมถูกตอง 
๓. ไมใชราคาวัสดุของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชยหรือ

สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
๔. ไมมีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไมมีในราคาท่ีกระทรวงพาณิชยประกาศ) 

 ขอสังเกตการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) กรณีการจัดซ้ือจัดจาง
อุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 

๑. ราคาจัดซ้ือสูงเกินจริงเม่ือเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณขณะนั้น 
๒. ไมปรากฏหลักฐานการสืบราคาใหตรวจสอบฃ 
๓. รานคูเทียบยืนยันวาไมไดเปนผูเสนอราคาตามเอกสารจัดซ้ือจัดจาง 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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๔. นําพัสดุชิ้นใหมมาสับเปลี่ยนกับท่ีไดตรวจรับไปแลว 
๕. ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางในราคาท่ีผานการตอรองแลวและไปจัดซ้ือใหมในราคาท่ีสูงกวาเดิม 
๖. ผูรับจางและคูเทียบไมใชผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางโดยตรง 
๗. จัดซ้ือกับผูประกอบการตางทองท่ี ท้ัง ๆ ท่ีราคาสูงกวาผูประกอบการในทองท่ี 
๘. จัดซ้ือเกินวงเงินท่ีมีอํานาจอนุมัติ 
๙. จัดซ้ือในปริมาณท่ีมากเกินความจําเปน 
๑๐. มีชื่อรานคูเทียบเพ่ือสืบราคา แตไมมีราคาในการนําเสนอ 
๑๑. คูสัญญาและคูเทียบมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกัน 
๑๒. เจาหนาท่ีของรัฐเปนผูจัดหาสินคาเอง โดยจายเงินใหกับบริษัท/รานคา เพ่ือขอนําชื่อ

บริษัท/รานคานั้นมาเปนคูสัญญาแทนตน 
๑๓. คณะกรรมการตรวจรับ ไมไดทําการตรวจรับจริง แตมีเจาหนาท่ีนําเอกสารการตรวจ

รับมาใหลงลายมือชื่อ 
๑๔. มีการซ้ือขายกับรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลางจัดหาสินคา ท้ังท่ีหนวยงาน

ดังกลาวไมมีวัตถุประสงคในการขายสินคาประเภทท่ีมีการจัดซ้ือ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสืบราคา 
๑๕. ผูบริหารทองถ่ิน มีการจายเงินคาซ้ือพัสดุอุปกรณปองกันโควิด โดยสั่งจายเปนเช็คบัญชตีนเอง 
 

เรื่องสินบน 
                   การดําเนินการโครงการงบลงทุนท่ีมีการจัดช้ือจัดจาง อาจมีความเส่ียงเรื่องการรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใด อาจมีความเส่ียงเปนการรับสินบน โดยมีขอมูลท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
     Bribery สินบน ISO 37001 ไดใหความหมายสินบนหมายถึง การเสนอ การสัญญา การให  
การรับการเรียกรองผลประโชนท่ีไมสมควร ไมวาจะมีมูลคาเทาใด (ผลประโยชนนั้นเปนไดท้ังในรูปตัวเงินและ 
ไมใชตัวเงิน) ท้ังทางตรงและทางออม และไมวาจะเปนสถานท่ีใดๆ ก็ตาม โดยเปนการฝาฝนกฏหมายท่ี 
เก่ียวของ เพ่ือเปนการโนวนาว หรือตอบแทนเพ่ือใหบุคคลกระทํา หรือละเวนการกระทําอันเก่ียวของ กับการ
ดําเนินการตามหนาท่ีของบุคคลนั้น  (ตามความหมายของ ISO 37001 “offering, promising, giving, 
accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-
financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, 
as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the 
performance of that person’s duties. (ท่ี ม า  :  Bureau Veritas Certification Services The 
Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and Receiving ) 

 Gifts ของขวัญ ISO 37001 ไดกลาวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนใดไวใน 
ขอกําหนดยอยขอหนึ่งของหัวขอดานการดําเนินการ (Operation) โดยกําหนดวา “องคกรตองดําเนินการตาม
กระบวนการท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือปองกันการเสนอ การให หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค 
และประโยชนในลักษณะเดียวกัน เม่ือการเสนอ การให หรือการรับสามารถพิจารณาอยางเปนเหตุเปนผลไดวา
คือสินบน” .. (ตามความหมายของ ISO 37001 Gifts, hospitality, donations and similar benefits “The 
organization shall implement procedures that are designed to prevent the offering, provision 
or acceptance of gifts, hospitality, donations and similar benefits where the offering, provision 
or acceptance is, or could reasonably be perceived as, bribery (ท่ี ม า  :  Bureau Veritas 
Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and Receiving ) 
                    มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
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                                     (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  98    

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๓ ให
นิยาม “การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดตามธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดจากญาติหรือบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให
กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันมา 
 
๖.๙ ความเส่ียง/สัญญาณเตือนวาตองมีการตรวจสอบอยางใกลชิด  
 (ขอมูลจากคูมือพิชิตความเสี่ยงตอการทุจริต ของ UNDP นํามาเปนตัวอยางบางสวน) 
 

ระยะกอนประมูล 
 บรรจุรายการท่ีไมจําเปนไวในแผนการจัดชื้อจัดจาง 
 ใชวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการเปดประกวดราคาโดยไมมีเหตุผลท่ีสมควร 
 การแกไขสัญญาบางอยางทําใหไดประโยชนจากการแขงขันหรือจากการท่ีควรจัดชื้อสินคาแยก  

(เชนกิจกรรมเพ่ิมเติมซ่ึงไมเขาลักษณะท่ีควรเปนสวนตอของสัญญาท่ีมีอยู) 
 การแยกสัญญา แบงรายการจัดชื้อออกเปนหนวยยอยท้ังท่ีควรจัดชื้อรวมกัน 
 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือเอ้ือประโยชนบางบริษัทอยางใกลชิด คุณสมบัติท่ีคลุมเครือกํากวม           

ไมสมบูรณ 
 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกําหนดใหใชสินคาบางยี่หอโดยไมไดระบุวา “หรือเทียบเทา” 

 
ระหวางการประมูล 
 เจาหนาท่ีจัดชื้อจัดจางใหขอมูลภายในแกผูประมูลท่ีตนสนับสนุน 
 ขอมูลความลับรั่วไหล เชน ขอมูลประมาณการตนทุน 
 การตัดผูประมูลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ 
 การยื่นซองประมูลเปนสวนท่ีออนไหวซ่ึงอาจมีการรับซองประมูลท่ียื่นชา  
 เอาสิ่งของท่ีอยูในซองออกเพ่ือทําใหผูเขาประมูลขาดคุณสมบัติ 
 การเปดซองประมูล เกณฑการประเมินท่ีนํามาใชแตกตางจากท่ีอยูในเอกสารการประมูล 
 จัดทําเกณฑยอยหรือข้ันตอนการประเมินท่ีไมเหมาะสมหรือโดยพลการขณะท่ีประเมิน ซ่ึงแตกตางจาก

เอกสารการประมูลท่ีเผยแพร 
 ปฏิเสธซองประมูลโดยอางวาขาดองคประกอบเชน ไมมีแคตตาล็อก หรือแผนพับสําหรับสินคาท่ีเสนอ 
 คณะกรรมการประเมินสรางวิธีการประเมินข้ึนมาเองซ่ึงแตกตางจากเอกสารการประมูลท่ีเผยแพร 

 
ระยะหลังการประมูล 
 มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขสัญญาบางอยางทําใหมีเวลามากข้ึน  
 มีการใชผลิตภัณฑทดแทน หรืองานกอสรางไมไดมาตรฐานไมตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในสัญญา 
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รายนามคณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา  
๑. นายประยงค  ปรียาจิตต อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
๒. นายภูมิวิศาล  เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
๓. นายพุฒิพงษ  เลิศสถิตย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
4. นายกฤษณ  กระแสเวส ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
5. นางฉวีวรรณ  นิลวงศ พนักงานราชการ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  
6. พันตํารวจโทสิริพงษ  ศรีตุลา ผูอํานวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ปฏิบัติ

หนาท่ี    ผูอํานวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดก้ันการทุจริตในภาครัฐ  

คณะผูจัดทํา  
๑. นางสาววรัญญา ชวศุภกุล รองผูอํานวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดก้ัน 

 การทุจริตในภาครัฐ  
๒. นาปรียานุช  วิริราชวัลลภ  นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ  
๓. นางสาวประภาพรรณ  ธนูสนธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 
๔. นายกัลณวิชญ  นวลจันทร  นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 
5. นางสาวบุศรากร  เพชรศิริโกศล นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 
6. นายกฤษฏ  ธวัชชัยวิสุทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 21 มกราคม 2566 
หัวข้อ: คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำโดย  
 กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตในภาครัฐ 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำโดย  
 กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตในภาครัฐ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 วันท่ี  21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
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