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๑. ความเปนมา 

เม่ือวันท่ี  ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได เห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงาน ป.ป.ท. 

ใหรัฐบาลประกาศใหป ๒๕๖๐ เปนปแหงการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ท. ไดสรุปรายงานผลการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖) โดยบทสรุป พบวาแหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการอํานวย

ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอยางมาก สํานักงาน ป.ป.ท. ไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนป                    

แหงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ 

(คตช.) ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปจจุบันกลไกคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ไดยกเลิก

แลว โดยไดปรับหนาท่ีและอํานาจมารวมศูนยไวท่ีศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ใหเปน

กลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๓๕๘/๒๕๖๒ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ) 

สืบเนื่องจากผลการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (ตั้งแตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเปลี่ยนเปนเปนดัชนีการรับรูการทุจริต) ประจําป 
พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๙  พ บ ว า  แ ห ล งก ารป ระ เมิ น ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง กั บ ก าร อํ าน วย ค ว าม ส ะด ว ก ท างธุ ร กิ จ 
ท้ังหมด ๔ แหลง มีคะแนนลดลงอยางมากในป ๒๕๕๙ คือ GI ได ๒๒ คะแนน (ป ๒๕๕๘ ได ๔๒ คะแนน 
ลดลง ๒๐ คะแนน)  WEF ได ๓๗ คะแนน (ป ๒๕๕๘ ได ๔๓  คะแนน ลดลง ๖ คะแนน) PERC ได ๓๘ 
คะแนน (ป ๒๕๕๘ ได ๔๒ คะแนน ลดลง ๓ คะแนน) และ EIU ได ๓๗ คะแนน (ป ๒๕๕๘ ได ๓๘ คะแนน 
ลดลง ๑ คะแนน) ซ่ึงเปนแหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหวาภาคธุรกิจเก่ียวของกับการทุจริต 
การจายเงินสินบน ในกระบวนการตาง ๆ ดังนั้นสะทอนใหเห็นวา ในสายตานานาชาติยังไมเกิดความเชื่อม่ัน                
ในความโปรงใสของการดําเนินการธุรกิจในประเทศไทยโดยยังปรากฏการเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ                         
ท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยอยางรับรูได อีกท้ังยังสอดคลองกับสถานการณการทุจริตของประเทศไทย                   
เม่ือป ๒๕๕๙ โดยเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดเปดเผยผลการสํารวจดัชนีสถานการณคอรรัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ในรอบ 
๖ เดือน มีประเด็นท่ีเก่ียวของสอดคลองกับผลการประเมิน CPI ดวยเชนกัน ในเรื่องของรอยละการจายเงิน
พิเศษท่ีผูประกอบการตองจายในการทําธุรกิจกับภาครัฐ โดยเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ ๑ – ๑๕ ซ่ึงจากการสํารวจ                 
กอนวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พบวาอยูท่ีรอยละ ๑๕ – ๒๕ และหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึง                   
รอบการสํารวจ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยอยู ท่ีรอยละ ๑ – ๑๕ มาโดยตลอด สะทอนใหเห็นวา                        
การจายเงินพิเศษเพ่ิมอาจเริ่มกลับมารุนแรงข้ึน สํานักงาน ป.ป.ท. ไดวางกรอบแนวทางขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐ 
และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของกับการคา การลงทุน จํานวน ๔๖ หนวยงาน ให ทําการประเมินความเสี่ยง 

๑

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ อยางนอยหนวยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยสํานักงาน ป.ป.ท. 
จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการเปน แนวรวมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปแหงการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ รวมกับหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของกับการคาการลงทุน ๔๖ หนวยงาน เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐                 
ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี                     
เปนประธานในพิธีพรอมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังในความรวมมือของหนวยงานภาครัฐในการตอตาน               
การรับสินบนทุกรูปแบบ” 
 แผน ป ฏิ รู ป ป ระ เท ศ ด าน ก ารป อ ง กั น และป ราบ ป รามก าร ทุ จ ริ ต แล ะป ระพ ฤ ติ มิ ช อ บ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ดานการปองปราม ไดกําหนดให ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุกป                
และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
  ดังนั้น เพ่ือใหเปนการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยางเปนระบบและสามารถนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์และเปนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :  
CPI) สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงไดพัฒนาแนวทางการดําเนินการเพ่ือวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ ขับเคลื่อนผาน ศปท. โดยสํานักงาน ป.ป.ท.ได
เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนมา 

โดยมีกรอบแนวความคิดท่ีใชควบคูกับการบริหารจัดการองคกรท่ีเชื่อวาสามารถนําไปสูการลด 
การทุ จริตประพฤติ มิ ชอบและนํ าพาหน วยงาน ไปสู การ เป นหน วยงาน ใสสะอาด เป น ท่ี ยอมรับ                         
คือแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงาน                           
ใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและนาเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption Control) 
หมายถึง การไมกระทําและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมท้ังรวมมือกันควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในองคกร  
ซ่ึงเปนตัวชี้ วัดหนึ่ งในการวัดสภาวะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI)  
ของธนาคารโลก (Word Bank) ท้ั งนี้ การนํ าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช ในองคกร                   
จะชวยเปนหลักประกันองคกรในระดับหนึ่งวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับ
การทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบปญหาก็นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึน                          
ก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ี ไม มีการนํ าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช                         
เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว  
 กรอบแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรช าติ  แผนแมบท ท่ี  ๒๑  การตอต านการทุจริตและ                      
ประพฤติมิชอบท่ีมุงเนนใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยดัชนีการรับรู                
การทุจริตของประเทศไทยอยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในชวงป                     
พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ แผนยอยท่ี ๑ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื ่อลด
จํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส 
มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัต 
ของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพท่ีดีจะสงผลใหปญหา         

การทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณท่ีเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ประเทศสามารถ               

มีงบประมาณไปพัฒนาสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน ลดตนทุนในการดําเนินคดี สรางความเชื่อม่ัน
                                        คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment) 

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ให กับนักลงทุนชาวตางชาติ เสริมสรางภาพลักษณของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เปนการสะทอนภาพลักษณการทุจริต                

ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได เพราะคะแนนดัชนี CPI เปนหนึ่งในเครื่องมือท่ีกลุม                  

นักลงทุนใชประเมินความนาสนใจในการลงทุนของแตละประเทศ โดยมองวาการทุจริตเปนหนึ่งในปจจัย                     

ท่ีเปนตนทุนหรือเปนความเสี่ยงในการเขามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี  CPI ท่ีสูง                      

ยอมสะทอนถึงภาพลักษณของประเทศท่ีดีและสรางความเชื่อม่ัน ดึงดูดใหกับนักลงทุนจากตางประเทศ                 

เขามาลงทุนเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

 

 

 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



การขับเคลื่อนการขับเคลื่อน  
การประเมินการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต  

๒. การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๒.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 

องค ป ระกอบหรือป จจ ัย ที ่นํ า ไปสู ก ารท ุจ ร ิต  ป ระอบด วย  Pressure/Incentive 

หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพ                  

การควบคุมกํากับ การควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุน   

การกระทําตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud 

ของ Dr. Ronald R.Cressey (1940) ซ่ึงเปน นักสังคมวิทยาและอาชญวิทยา ชาวอเมริกัน ไดใหสมมติฐาน     

ไวในหนังสือชื่อ Other's People Money 

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

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

Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎี ท้ังสามไดกลาวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรม    

ผูกระทําผิดหรือสิ่งท่ีจะกอใหเกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้ 

๒

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

๑. Opportunity ๑. Capability 

๒. Opportunity 

๑. G-Greed 

๒. O-Opportunity 

๒. Pressure 

๓. Rationalization 

๓. Incentive / Motive 

๔. Rationalization 

๓. N-Need 

๔. E-Expectation 

 

     (ขอมูลจากบทความ ผูตรวจบัญชีสหกรณ มีบทบาทและหนาท่ีในการปองกันและตรวจสอบการทุจริต            
ในสหกรณไดอยางไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ) 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายความหมายของคําศัพท ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต  

Opportunity โอกาส เหตุการณ สถานการณท่ีเอ้ืออํานวย มีสิ่งลอตาลอใจ เปดโอกาสท่ี
จะฉกฉวยผลประโยชนเนื่องจากความบกพรองหรือจุดออนของระบบงาน 
หรือชองวางของกฎระเบียบท่ีเปดโอกาสใหทําได 

Pressure ความกดดัน ความกดดันและแรงกดดันเม่ือเกิดเหตุการณคับขันจาก
สภาพแวดลอมท่ีเปนอยู มีความจําเปนตองการใชเงิน 

Incentive / Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ  

Capability ความสามารถ มีความสามารถท่ีทําไดท่ีเกิดจากอุปนิสัย ความสามารถ
เฉพาะตัวของผูปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอ้ือประโยชนท่ีจะประพฤติ            
มิชอบและทําทําการทุจริตได 

Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเขาขางตนเองวาสามารถทําได คนอ่ืนยังสามารถทําได
โดยไมคิดวาผิด มีความสามารถ และโอกาสท่ีเกิดจากตําแหนงหนาท่ี       

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลภมาก เห็นคนอ่ืนทําผิดแลวไมไดรับการ
ลงโทษ จับไมไดจึงหลงผิดอยากทําบาง ไมพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมี  

Need ความตองการอยากได ความตองการหรือความจําเปนท่ีตองการใชเงิน               
จึงมีเปนแรงกดดันใหทําทุกสิ่งท่ีทําไดเพ่ือใหไดเงินมา 

Expectation ความคาดหวัง คาดหวังวาสิ่งท่ีตนกระทําไมมีผูอ่ืนลวงรู และเอาผิดได หรือ
โอกาสท่ีจะถูกคนพบการกระทําท่ีผิด ถูกจับไดและรับการลงโทษนอยมาก 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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๒.๒ แนวทางการขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๒.๓ วัตถุประสงค 
       ๑) เพ่ือใหเขาใจจุดเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดการทุจริต 

      ๒) เพ่ือสรางมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริต  
      ๓) ปรับปรุงกลไกการทํางาน เพ่ือยับยั้งการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ 
      ๔) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการบริหารราชการดวยความโปรงใส          

เปนธรรม ตรวจสอบได   
      ๕) เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  

๒.๔ หนวยงานเปาหมาย 
       หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา รฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน องคปกครองสวนทองถ่ิน และ จังหวัด 

 

 

 

เรื่องรองเรียน 
การทุจริตทีเ่คย 

เกิดขึ้นแลว 

จํานวนคดี

 

เร่ืองท่ียังไมเกิด / หรือมี 
แตยังตรวจไมพบ หรืออาจ

สมยอมกัน 

Corruption Risk 
Assessment/ 
Corruption  
Risk Control 

 NEXT STEP 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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๒.๕ ประเภทความเส่ียงการทุจริต และศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

      ๒.๕.๑ ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
 

  
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕.๒ ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption 
Risk) 

การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรืออาจการกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ในอนาคต 

ความเสี่ยง (Risk) 

 

 

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

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

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เปนข้ันตอนในการคนหาวามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอยางไรบาง 

โอกาส (Likelihood ) โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึน 

ความเสี่ยงทุจริตท่ีเก่ียวของกับ

การพิ จารณ าอนุมั ติ อ นุญ าต    

ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 

ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใส

ของการใชอํานาจ และตําแหนง

หนาท่ี 

ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใส

ของการใชจายงบประมาณและ   

การบริหารจัดการทรัพยากร  

ภาครัฐ 
 

 

1 
ประเภท 

ความเสี่ยงการทุจริต 

 

๑ ๒ ๓ 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
การทุจริต (Risk Score) 

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

ผูรับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผูปฎิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ  

Key Controls in place มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีหนวยงานมีอยูในปจจุบัน  

Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีหนวยงานจัดทําเพ่ิมเติม 

๒.๖  ปจจัยสําเร็จในการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

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

      ๒. ความเขาใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองคกร 
      ๓. กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยางท่ัวถึงท้ังองคกรและกระทําการอยาง    

ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีตัวแทนผูเก่ียวของ การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตตองมีความเท่ียงธรรม     
ดวยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปท่ีกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมิน ( Outside in) และอาจให
มีผูแทนจากภายนอก เชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเพ่ือใหมีมุมมองท่ีรอบดาน  

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

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



                    แนวทางแนวทาง  
          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

๓. แนวทางการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานสามารถดําเนินการตามแนวทางของหนวยงาน            

ไดทุกรูปแบบจะใชวิธีใดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก็ได หรือตามคูมือฉบับเดิมตามแนวทางท่ี       

สํานักงาน ป.ป.ท. ไดจัดทําเม่ือป ๒๕๖๓ ซ่ึงมีการเผยแพรไวในเว็บไชตสํานักงาน ป.ป.ท. ก็ได 

สําหรับคูมือฉบับนี้ไดนํากรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee of 

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

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

การท่ีคูมือฉบับนี้ไดนําแนวคิดท้ัง 2013 และ 2017 

๓.๑ กรอบตามหลักมาตรฐาน COSO 

๓.๑.๑ กรอบตาม COSO 2013 

          กรอบหลักการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 

(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ      

มาตั้ งแต เริ่มออกประกาศใช เม่ือป  ๑๙๙๒  โดยท่ีผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายใน         

เพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป ๒๐๐๖ เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal Control 

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

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

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

Appendices การปรับปรุงในป ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ๑๙๙๒ ท่ีกําหนดใหมีการควบคุม 

ภายใน  แต เพ่ิ ม เติ มในส วน อ่ืน  ๆ ให ชั ด เจน ข้ึน  โดยเฉพาะอย างยิ่ งการเพ่ิ มเติ ม เรื่ องการสอดส อง 

ในภาพรวมของการกํากับ ดูแล กิจการ ดั งนั้ น  การควบคุมภายในจึ งถือวามีความสํ าคัญอยางยิ่ ง                              

ในการท่ีจะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริต                       

ภายในกิจการ COSO ไดผลักดันใหกิจการตาง ๆทําการขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือวา

เปนสวนหนึ่งของ Internal Control Framework  

๓

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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๓.๑.๑.๑ มาตรฐาน COSO 2013  ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ 

ดังนี้ 

องคประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการท่ี ๑ – องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 

หลักการท่ี ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 

หลักการท่ี ๓ - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 

หลักการท่ี ๔ - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 

หลักการท่ี ๕ – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี ๒ : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

หลักการท่ี ๖ – กําหนดเปาหมายชัดเจน 

หลักการท่ี ๗ – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

หลักการท่ี ๘ – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

หลักการท่ี ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หลักการท่ี ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

หลักการท่ี ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 

หลักการท่ี ๑๒ – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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 องคประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

   หลักการท่ี ๑๓ - องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 

   หลักการท่ี  ๑๔ - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 

   หลักการท่ี ๑๕ - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอ 
         การควบคุมภายใน 
 

 องคประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

   หลักการท่ี ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

   หลักการท่ี ๑๗ – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา 

      และเหมาะสม 

        ๓.๑.๑.๒ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

               Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึน
ซํ้าอีก 
             Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ           
ตองสอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้น         
แกผูบริหาร   
             Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด                          
ในสวนพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ท้ังท่ี                
รูวาทําไป  มีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริต
เขามาไดอีก 
            Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม
ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา  
ในอนาคต (Unknown Factor)  
 

๓.๑.๒ กรอบตาม COSO 2017 (COSO ERM 2017) 

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

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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 ๓.๑.๒.๑ องคประกอบของกระบวนการบริหารความเส่ียงองคกร มี ๕  องคประกอบ ดังนี ้

 

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

สิ่งที่ COSO พยายามมุงเนนนําเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงใหเห็นวา
การบริหารความเสี่ยงองคกรนั้น เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการสรางคุณคาผานกลยุทธและตัวแบบธุรกิจของ
องคกรอยางแทจริง 

         “Good risk management and internal control are necessary for 
long term success of all organizations.” – COSO 
(บทความจาก TRIS Academy Club Issue4 January 2018, "Organizational Excellence"               
โดย ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผูอํานวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอรปอเรช่ัน) 
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   ๓.๑.๒.๒ การบริหารความเส่ียงขององคกรหรือ ERM นั้นเปนแนวคิดในการบริหารความ
เส่ียงแบบใหม ซ่ึงแตกตางจาก แนวคิดแบบเดิมหลายประการท่ีสําคัญมี ดังนี้ 

แบบเดิม ERM 

ทําแยกเปนสวน ๆ หรือฝาย ๆ ทําแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร 

บริหารแบบตั้งรับ (รอใหเกิดปญหาแลวคอยแกไข) บริหารแบบเชิงรุก (ปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน) 

ทําเปนครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

มุงเนนดานลบเพ่ือลดความเสียหาย มุงเนนดานบวกดวยโดยแสวงหาโอกาสท่ีจะเปน 
ประโยชนแกองคกร ควบคูกับดานลบ 

 

๓.๒ การประเมินความเส่ียงการทุจริตมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร                             

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ

ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ี

มีการรับรูและยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบ

ภายในจะเปนในลักษณะกํากับติดตามความเสี ่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  

ควบคุมและตรวจสอบโดยใชอํานาจกฎหมาย หนวยงานของทางราชการจะเนนท่ีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

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

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

 
 
 

๓.๓ วิธีการประเมินความเส่ียงการทุจริต มีข้ันตอนหลัก ๓ ข้ันตอน และตารางประกอบการ
ประเมิน ดังนี้ 

   ๑) การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

          ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

                ๓) การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

          ข้ันตอนท่ี ๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
                                กอนทําการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกําหนดเกณฑสําหรับใชในการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา                 

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

เสี่ยง  ในชวงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ  

 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความ 

เสี่ยงนั้นโดยสามารถแบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบท่ีไมใชการเงิน 
 

 

 

 

๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 
ในคู มือนี้ เปนเพียงตัวอยางในการกําหนดเกณฑ โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) ท้ังนี้หนวยงานตองเปนผูกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความ
เหมาะสมของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. ตัวอยาง เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา ๕ ครั้งตอป 

๔ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๔ ครั้งตอป 

๓ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๓ ครั้งตอป 

๒ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๒ ครั้งตอป 

๑ โอกาสเกิดการกระทําทุจริต ๑ ครั้งตอป 

 

 

 

 

  RISK 
Likelihood IMPACT 

ตัวอยาง การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕  เหตุการณท่ีอาจเกิดไดสูงมาก (รอยละ ๑๐ ข้ึนไป ) 

๔ เหตุการณท่ีอาจเกิดไดสูง (รอยละ ๑๐ ) 

๓ เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนบางครั้ง (รอยละ ๕ ) 

๒ เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนนอยมาก (นอยกวารอยละ ๓ )  

๑ เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดข้ึน ( ไมเกิดข้ึนเลย)  

 

๒. ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact) ทางดานการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

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

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

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

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

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

๓. ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact)  ท่ีไมใชทางดานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
๕ เกิดความเสียหายตอรัฐเจาหนาท่ีถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม  

๔ ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาว
อยางตอเนื่อง และสังคมใหความสนใจ 

๓ หนวยตรวสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 

๒ ปรากฏขาวลือท่ีอาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส 

๑ แทบจะไมมี 
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๔. ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact)  ท่ีไมใชทางดานการเงิน 

 

๕. ตัวอยาง เกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริตโครงการตามพระราชกําหนดใหอํานาจ

กระทรวงการคลัง กูเงิน เพ่ือแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบ               

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๕ เกิดการฟองรองตอศาล หรือหนวยงานกํากับดูแล องคกรตรวจสอบทําการตรวจสอบความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

๔ รองเรียนตอสื่อมวลชนและมีการออกขาว 

๓ มีการสงหนังสือรองเรียนและตั้งคําถามตอการทํางานโดยไมไดรับคําตอบท่ีชัดเจน 

๒ เริ่มมีความกังวลและสอบถามขอมูล 

๑ แทบจะไมมี 

โอกาสเกิด (Likelihood) 

๕ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา ๒๐ ครั้งตอป 
๔ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๒๐ ครั้งตอป 
๓ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๑๐ ครั้งตอป 
๒ โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน ๕ ครั้งตอป 
๑ โอกาสเกิดการกระทําทุจริต ๑ ครั้งตอป 

ผลกระทบ (Impact) 

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

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

๓ กระทบตองบประมาณและความเช่ือม่ันของสังคมระดับปาน
กลาง (ตั้งแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ –๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

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

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

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง  สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ตํ่า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สงูมาก 

๑ ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูง 

 

ระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต 
      สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา  
     สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   
     สีสม หมายถึง ความเสีย่งระดับสูง 

     สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินความเส่ียงการทุจริต  
                เปนข้ันตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของ

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

                การคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจาก ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูง 
มีประวัติอยูแลว (Known Factor ) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณใน
อนาคตวามีโอกาสเกิด ( Unknown Factor)  ในข้ันตอนนี้เปนการตั้งสมมุติฐานหรือ เปนการพยากรณลวงหนา
ท่ี อ าจ เกิ ด ข้ึ น ในอนาคต เพ่ิ ม เติ ม  ( Scenario) เป น การมองข อ มู ล ไปข างหน า  (Forward-looking 
information)  โดยไมคํานึงวาหนวยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยูแลวหรือไม โดยการ
มองความเสี่ยงการทุจริตดวยขอมูลท่ีเลวรายท่ีสุด (Worst Case) หลักการท่ีสําคัญ ตองไมเอาปญหาหรือ
ขอจํากัด จากการบริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไมมีหรือไมพอ                  
บุคลากรไมมีความรู ความเขาใจ ไมมีจิตสํานึก ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีการดําเนินงานอาจไมบรรลุเปาหมาย                
มาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทําใหละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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                การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงานพิจารณา  
จาก ๒ ปจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต (Risk Score) เพ่ือนํามาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตวาอยูในระดับ สูงมาก                 
สูง ปานกลาง หรือต่ํา ตามแบบฟอรมตาราง ท่ี ๑  

 

 
 
 
 

ตารางท่ี ๑  การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัด

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต           
 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอน                                

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

  

 

      
 

  

 

 

     

  

 

    

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ะ บุ ขั้ น ต อ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

ก ร ะ บ ว น ง า น ห รื อ

โครงการท่ีทําการประเมิน

ต้ังแต  ตนจนส้ินสุด 

ระ บุประเด็นความ

เส่ียงการทุจริตในแต       

ละขั้นตอนของการ

ดําเนินงาน 

 

ใหคะแนน ตามเกณฑ 

L แ ล ะ  I ต า ม ที่

หนวยงานกําหนด 

 

นํ า ผ ล คู ณ  (L x I)  ใ ส

คะแนน และระดับวาสูง

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

(ดูตามตารางจัดระดับความ

รุนแรงความเส่ียงการทุจริต) 

 

ตัวอยาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                    (Corruption Risk Assessment)   
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๑. ตัวอยาง การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอน                                

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

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

การจางแรงงานในระดับพ้ืนท่ี 

      ๑. อาจมีการจางแรงงานโดยไมมี

ตัวตนจริง หรือจางไมครบตามจํานวน 

แตนํารายช่ือ (รายช่ือผี) มาสวมสิทธ์ิ       

แตมีการเบิกจายครบ 

      ๒. จางแรงงานท่ีจางไมสามารถ

ทํางานไดจริงแตใหคนอ่ืนทํางานแทน     

(จางชวง) 

      ๓. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีกํากับดูแล

รับผิดชอบ มีการยึดบัตร เอทีเอ็ม ATM 

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

ม า เ บิ ก จ า ย ให แ ต ไ ม เต็ ม จํ า น ว น                      

ใหกับผูรับจาง 

      ๔. มีการจัดทํ าห ลักฐานผลการ

ดําเนินงานของแรงงานที่ รับจาง เพื่ อ

ประกอบการเบิกจายไมตรงตามความจริง  

       ๕. กิจกรรมบางสวนเจาหนาท่ีรับ

ดําเนินการเองโดยแบงปนผลประโยชน

ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

      ๖. มีการนํากลาไมท่ีจางแรงงาน

ผลิตไดเกินเปาหมาย นําไปจําหนายหรือ

นํามาสวมโครงการท่ีไดรับงบปกติอยู

แลว  

 
 

๔ ๕ ๒๐ 

/สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใคร : ฝายหรือตําแหนงภายใน
หนวยงาน  
ทําไมตองทําการทุจริต เพ่ือให
ไดอะไร  
โดยใชวิธีการอะไร ท่ีแสดงถึง
พฤติกรรมท่ีสอในทางทุจริต 
 มีใครให้ความร่วมมือ 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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2. ตัวอยาง การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอน                                

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

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

๑. คณะกรรมการคัดเลือกแรงงาน                 

     อาจมี การใช ดุ ลย พิ นิ จ ท่ี ไม เป น

มาตรฐานเดียวกันทุกอําเภอ มีการ

ชวยเหลือในรูปแบบตางๆเพ่ือใหคน

ของพวพองไดรับการคัดเลือก 

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

๓ ๒ ๖          

/ปานกลาง 

 

  ข้ันตอนท่ี ๓ การจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

                        มาตรการ หมายถึง วิธีการท่ีจะทําใหไดรับผลสําเร็จ (วิธีปองกัน ) หรือแนวทางท่ีตั้งข้ึน 
เพ่ือไมให เกิดสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา แลวนํามาจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือควบคุม                      
หรือลดโอกาสเกิดการทุจริตโดยลําดับ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือก                      
มาทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สวนลําดับความเสี่ยงท่ีอยูในโซนสีสม สีเหลือง จะถูกเลือก                    
ในลําดับตอมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หนวยงานควรทําการคัดเลือก                  
วิธี ท่ี ดี ท่ีสุด และประเมินความคุมคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดจากการประเมินมา
ประกอบดวย                     
          การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใหนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินของหนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบัน (Key Controls in place)         
มาทําการประเมินวามีประสิทธิภาพอยูในระดับใด ดี พอใช หรือออน (ดูคําอธิบายเพ่ิมเติม) เพ่ือพิจารณา       
จัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีประเมินไว ตามตารางแบบฟอรมท่ี ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ระดับ คําอธิบาย
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีหนวยงานมีในปจจุบัน

ดี
การควบคุมมคีวามเขมแข็งและดาํเนินไปไดอยางเหมาะสมซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจไดในระดับท่ีสมเหตุสมผล
วาจะสามารถลดความเสีย่งการทุจริตได

พอใช
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสีย่งอยางมีนัยสาํคัญ แตก็ควรมี
การปรับปรุงเพ่ือใหมั่นใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได

ออน
การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับไดเน่ืองจากมีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผลการควบคุมไมทําให
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได

และตองมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง           
ท่ีกําหนดไวเพ่ือเปนการยืนยันผลการปองกันหรือแกไขปญหาวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด หรืออาจตอง
เพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหมหากพบวารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA 

ตารางท่ี ๑  แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ช่ือกระบวนงานหรือช่ือโครงการ................................................................................................................ 
หนวยงาน...................................................................................................................................... 
ลําดับ

ท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน/ 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

๑. ข้ันตอนการดําเนินงาน :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

๒. ข้ันตอนการดําเนินงาน :  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

*กรณีโครงการจัดช้ือจัดจางท่ีทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ตองเปนโครงการท่ียังไมมีการจัดช้ือจัดจาง
หรืออยูระหวาดําเนินการ ใหระบุช่ือโครงการ/งบประมาณ/วิธีการจัดช้ือจัดจาง 

ระบุขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการ
ดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยง สูงมาก/สูง
หรือปานกลาง ตามตารางท่ี ๑

 

ตัวอยาง การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



          การการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๒๕๖๕  

๔. การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๔.๑ กระบวนงาน/โครงการ ท่ีตองทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเภทท่ี รายละเอียด 

๑ หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา 

      ท่ีมีการรายงานขอรองเรียนทาง วินัย ตามมติ ครม.๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดย ศปท. มีหนาท่ีติดตามและรวบรวม
รายงานมายังสํานักงาน ป.ป.ท. ใหหนวยงานระดับกรม/เทียบเทา ทําการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยคัดเลือกเรื่องรองเรียน จํานวน ๑ เรื่อง (พิจารณาเรื่องรองเรียนท่ีสงผลกระทบสูง     
ตอองคกรมาบริหารจัดการเปนลําดับแรก) 

๒ ๒.๑ หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา ท่ีไมอยูในประเภทท่ี ๑ ใหคัดเลือกกระบวนงาน/โครงการ 
โดยคัดเลือกตามลําดับ ดังนี ้

     (๑)  หนวยงานท่ีมีกระบวนงานการใหบริการตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ใหคัดเลือก ๑ กระบวนงาน  

     (๒) หนวยงานท่ีไมมีกระบวนงานตาม (๑)  ใหคัดเลือก แนวทางใดทางหนึ่ง ดังนี ้

  แนวทางท่ี ๑   กระบวนงานดานการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
จํานวน ๑ กระบวนงาน 

     แนวทางท่ี ๒   การจัดชื้อจัดจาง โครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด              
  จาํนวน ๑ โครงการ 

๒.๒  รัฐวิสาหกิจ ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจาง ดังนี้ 

      (๑) รัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดชื้อจัดจางท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑) 
พ.ร.บ.จัดชื้อจัดจางฯ) ใหจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จํานวน ๕ โครงการหรือสัญญา                       

      (๒) รัฐวิสาหกิจท่ีไมมีการจัดชื้อจัดจางตาม (๑) ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต               
การจัดชื้อจัดจางโครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

๔

 คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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กระบวนงานหรือโครงการท่ีตองประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเภทท่ี รายละเอียด 

 ๒.๓ องคการมหาชน ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดชื้อจัดจางโครงการ                    
ท่ีมีงบประมาณสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 

๓ 
 
 

จังหวัด ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจาง (งบพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด) 
ของสวนราชการระดับภูมิภาค โครงการท่ีมีงบประมาณจัดชื้อจัดจางสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ  

๔ 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กทม. สํานักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) 
   (๑) กรุงเทพมหานคร ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจางโครงการท่ีมี
งบประมาณจัดชื้อจัดจางสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ 
    (๒) สํานักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ใหทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานการใหบริการ ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ                     
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ใหคัดเลือก ๑ กระบวนงาน  
 

* หมายเหต ุ โครงการจัดชื้อจัดจาง ท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใหระบุ ชื่อโครงการ/ งบประมาณ /
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ตาม พ.ร.บ. การจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

๔.๒  กลุมเปาหมายและการขับเคล่ือน  
   ๕.๒.๑ กลุมเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจํานวน ๔๐๐ หนวยงาน ไดแก  

         หนวยงานระดับกรม/เทียบเทาจํานวน ๑๔๖ หนวยงาน 
         รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๑ หนวยงาน 
         องคการมหาชน จํานวน ๕๖ หนวยงาน 
   หนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ จํานวน ๑๙ หนวยงาน 
         จังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวดั  
         องคกรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตใน กทม. 

๕๐ เขตและเมืองพัทยา) จํานวน ๕๒ หนวยงาน 
๔.๒.๒ กลไกการขับเคลื่อนโดยใหศูนยปฎิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) กระทรวง                  

เคลื่อนหนวยงานระดับกรม/เทียบเทา รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ภายใตสังกัด/กํากับ ในสวนของ ศปท.     
กระทรวงมหาดไทย ใหรวมจังหวัด กรุงเทพมหานคร รวมท้ังสํานักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยาดวย                
ท้ังนี้ให ศปท. กระทรวง มีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะประกอบการรายงานมายังสํานักงาน ป.ป.ท. ดวย 
 

๔.๓ กําหนดการรายงาน 
           ๔.๓.๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบท่ี ๑) และใหเผยแพรบน              
เว็บไชตของหนวยงาน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕  
         ๔.๓.๒ รายงานผลดําเนินงานหรือความกาวหนาของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                        
(รายงานรอบท่ี ๒) และใหเผยแพรบนเวบ็ไชตของหนวยงาน ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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         ๔.๓.๓ จัดสงรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบท่ี ๑ และรายงานรอบท่ี ๒) 
มายังสํานักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟตแวร ปารค ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ และจัดสงไฟลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Email : paccmonitoring@gmail.com 
 

 ๔.๔ แบบรายงาน ประกอบดวย ๒ แบบ ดังนี้ 

             แบบท่ี ๑ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแบบสรุปผลการขับเคลื่อน
การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  (รายงานรอบท่ี ๑) 
             แบบท่ี ๒ แบบรายงานผลดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และแบบ
สรุปผลการขับเคลื่อนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบท่ี ๒) 

 ท้ังนี้แบบรายงานสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
 

แบบท่ี ๑ รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต (รายงานรอบท่ี ๑) 

รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๑) 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต.............................................. 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวยงาน

(ประเภท

หนวยงาน)  

ช่ือกระบวนงานหรือ

โครงการ  

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน และประเด็น

ความเส่ียงการทุจริต 

คะแนนความเส่ียงการ
ทุจริต และระดับความ
รุนแรงของความเส่ียง
การทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียง

การทุจริต 

      

      

      

      

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 
 

 * ประเภทหนวยงาน หมายถึง หนวยงานระดับกรม/เทียบเทา รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน          
องคปกครองสวนทองถ่ิน และ จังหวัด (เปาหมายการขับเคลื่อนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
   * กรณีโครงการจัดชื้อจัดจาง ท่ีทําการประเมินความเสี่ยงใหระบุ ชื่อโครงการ/ งบประมาณ /วิธีการ   
จัดชื้อจัดจางตาม พรบ.การจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) กรณีโครงการจัดชื้อจัดจาง  
ท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ท่ีเขารวม โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ หรือ CoST 
(Infrastructure Transparency Initiative : CoST ) หรือ ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ใหระบุไวดวย 
 * ข้ันตอนการดําเนินงาน  หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการ                            
ท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระบุเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตท่ีหนวยงานจะนํามาจัดทํามาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และระบุวามีระบุเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณความเสี่ยงการทุจริต                 
ของข้ันตอนการดําเนินงานนั้น ๆ 

ใสคะแนนผลคูณ(L x I) และ

ระดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงการทุจริต เชน สงูมาก/ 

สูง/ ปานกลาง 

 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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  * คะแนนความเสี่ยง (risk score) หมายถึง คะแนนรวมท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงการทุจริต ท่ีเปนผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ จาก ๒ ปจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ 
ผลกระทบ (Impact) ของข้ันตอนการดําเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินแลวมีความ
เสี่ยงการทุจริตและพิจารณาจะนํามาบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหใสคาคะแนนและระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริตวาอยูในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง (ควรพิจารณาเฉพาะระดับความรุนแรง                  
ของความเสี่ยงการทุจริตคาคะแนนท่ี มีระดับสูง–สูงมาก มาบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เปนลําดับแรก) 
   * แบบรายงานสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

แบบสรุป ผลการขับเคล่ือนการรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต  (รายงานรอบท่ี ๑) 

สรุปผลการขับเคล่ือนการรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๑) 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต.............................................. 
 

ท่ี รายการ รายละเอียด 

๑ จํานวนหนวยงานท่ีศปท.กระทรวงขับเคลื่อน 

ท้ังหมด 

(รวมจํานวนหนวยงาน) 

๒ จํานวนหนวยงานท่ีไมขาดสง (จํานวน/ชื่อหนวยงาน/ประเภทหนวยงาน/ท่ีขาดสง

และเหตุผลท่ีขาดสง) 

๓ 

 

ความเห็นขอเสนอแนะของศปท.กระทรวง                 

ในฐานะกลไกการขับเคลื่อน 

(อุปสรรค ปญหาขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา) 

 
 

แบบท่ี ๒ รายงานผลดําเนินงานการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  (รายงานรอบท่ี ๒) 

รายงานผลดําเนินงานการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๒) 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต.............................................. 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ

หนวยงาน 

ประเภท

หนวยงาน 

ช่ือกระบวนงาน/โครงการและมาตรการ

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 

 

คิดเปน             

รอยละของ

ความสําเร็จ 

อุปสรรคและปญหา 

1       

2       

3       

 
 

                                         คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 
* รอยละของความสําเร็จ เปนคาประเมินเทียบกับแผนท่ีกําหนดไว (คํานวณโดยการประมาณการ)
* อุปสรรคและปญหา เชน เจาหนาท่ีอาจจะพยายามดําเนินการแลวแตดําเนินการไดแค ๕๐%

อาจเพราะติดปญหาเรื่องรอการพิจารณาในการยกรางเพ่ือแกไขกฎหมาย หรือขอกําหนดซ่ึงอาจใชเวลา xx ป 

แบบสรุป ผลการขับเคล่ือนการรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  (รายงานรอบท่ี ๒) 

สรุปผลการขับเคล่ือนการรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจรติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๒) 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต.............................................. 

ท่ี รายการ รายละเอียด 

๑ จํานวนหนวยงานท่ี ศปท. กระทรวงขับเคลื่อน 

ท้ังหมด 

(รวมจํานวนหนวยงาน) 

๒ จํานวนหนวยงานท่ีขาดสง (จํานวน/ชื่อหนวยงาน/ประเภทหนวยงาน/          

ท่ีขาดสงและเหตุผลท่ีขาดสง) 

๓ ความเห็น ขอเสนอแนะของ ศปท.กระทรวง                 

ในฐานะกลไกการขับเคลื่อน 

( อุ ป ส ร ร ค  ป ญ ห า  ข อ เ ส น อ แ น ะ เ พ่ื อ                  

การพัฒนา) 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



            เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพเกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ  
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

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

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

๕๕..๑๑  ประเภทมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  

 

 
 

๕

ความเสี่ยงทุจริตท่ีเก่ียวของกับ

การพิ จารณ าอนุมั ติ อ นุญ าต 

ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 

ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใส

ของการใชอํานาจ และตําแหนง

หนาท่ี 

ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใส

ของการใชจายงบประมาณและ   

การบริหารจัดการทรัพยากร  

ภาครัฐ 

1 
ประเภท

ความเสี่ยงการทุจริต 

๑ ๒ ๓ 

การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  

(Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

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

 

 

 

โดยมีรายละเอียดเกณฑการประเมินแตละระดับจําแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยง          
การทุจริต และการจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 

 ประเภทท่ี ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ประเภทท่ี ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี
 ประเภทท่ี ๓ จัดชื้อจัดจาง

เกณฑการประเมิน ประเภทท่ี ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ประเภท เกณฑการประเมิน“มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

๑. การพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ 

ระดับคะแนน P (ผานเกณฑข้ันต่ํา) 

      ๑) มีมาตรการท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการท่ีมีความโปรงใส 
เชน การปรับปรุงคูมือการปฎิบัติงานหรือคูมือการใหบริการประชาชนใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
เพ่ือควบคุมการใชดุลยพินิจใหมีมาตรฐานเดียวกัน  การเปดเผยคูมือการใหบริการ
ประชาชนในรูปแบบท่ีเขาใจงาย และเปดเผยในระบบออนไลน (Simplify and Online) 
เปนตน 
      ๒)  แสดงใหเห็นถึงการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฎิบัติ มีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 

P (PASS) ระดับพอใช

E (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม

G (Good) ระดับดี

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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ประเภท 

 

 
เกณฑการประเมิน“มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต” 

(Corruption Risk Control) 
 

ระดับคะแนน G (ตองผานเกณฑระดับ P กอน) 
 
 

      ๓) มีมาตรการ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ การใหบริการดาน                
การอนุมัติ อนุญาต ของประชาชนใหงายข้ึน เร็วข้ึน ถูกลง ลดอุปสรรค การใหบริการ   
การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการคาการลงทุน อยางใดอยางหนึ่ง เชน 
           (๑) การลดข้ันตอนการใหบริการ / การลดระยะเวลาการใหบริการ 
           (๒) การชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาต  
           (๓) การพัฒนารูปแบบการใหบริการแบบอิเลก็ทรอนิกส  
           (๔) อ่ืน ๆ เชน วิธีการปรับปรุงงานบริการโดยยกเลิกคณะกรรมการในการ
พิ จ ารณ าอนุ มั ติ /อนุ ญ าต  ห รือ มี ม าตรการนํ า เทค โน โลยี เข าม าช วย  Digital 
transformation เพ่ื อพัฒ นาประสิทธิภ าพการใหบริการการ การเปด เผยคู มือ                     
การใหบริการประชาชนในรูปแบบท่ีเขาใจงาย (Simplify and Online) มากกวา
ภาษาไทย การจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการสองภาษา เปนตน                
      ๔)  มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมการไมรับสินบนและไมเรียกรองผลประโยชน  
ในการปฎิบัติหนาท่ีของกระบวนงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เชน ระเบียบ 
คําสั่ง คูมือ หรือแนวทาง ฯลฯ ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูง
ในการท่ีจะทําทุจริตเนื่องจากมีลักษณะงานท่ีเฉพาะตัวหรือมีหนาท่ีและอํานาจ                      
โดยตองเปนมาตรการท่ี เปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการลดหรือขจัดโอกาส                   
การกระทําการทุจริต (ตองไมเปนนโยบาย มาตรการ คูมือ หรือ แนวทางท่ีประกาศ                    
ในภาพรวมของหนวยงานท่ีไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับเจาหนาท่ีประเภท                     
ท่ีมีความเสี่ยงสูงชัดเจน) 
     ๕) แสดงใหเห็นถึงการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                   
ไปสูการปฏิบัติ มีการบังคับใช ท่ีครอบคลุมหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีอยูในสังกัดหรือภายใต
กํากับ เชน สวนราชการสวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ราชการสวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ถามี) 
 

ระดับคะแนน E (ตองผานเกณฑระดับ G กอน) 
 

      ๖) มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ หรือผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกหนวยงาน ในการประเมินความเสี่ยงหรอืการจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตเพ่ือไปจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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เกณฑการประเมิน ประเภทท่ี ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
      

    ประเภท 

  

เกณฑการประเมินแตละระดับจําแนกตามประเภทของการประเมินความเส่ียง 

๒.การใชอํานาจ

และตําแหนง

หนาท่ี 

 

 

 

ระดับคะแนน P (ผานเกณฑข้ันต่ํา) 
 

      ๑) มีมาตรการ แนวปฏิบัติ เกณฑ หรือการพัฒนาระบบความโปรงใสการใชอํานาจ
และตําแหนงหนาท่ี เชน การควบคุม ตรวจสอบการใชดุลยพินิจ/หรือลดการใชดุลยพินิจ          
หรือมีมาตรการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือแสดงถึงความโปรงใส (โดยเฉพาะข้ันตอน                    
การดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงสูง) 
     ๒) แสดงให เห็นถึงการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีได กําหนดไว                       
ไปสูการปฎิบัติ มีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 
 

ระดับคะแนน G (ตองผานเกณฑระดับ P กอน) 
 

     ๓) มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมการไมรับสินบนและไมเรียกรองผลประโยชน                 
ในการปฎิบัติหนาท่ีของกระบวนงานหรืองานท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                        
เชนระเบียบ คําสั่ง คูมือ หรือ แนวทาง ฯลฯ ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับเจาหนาท่ีประเภท                    
ท่ีมีความเสี่ยงสูงในการท่ีจะทําทุจริตเนื่องจากมีลักษณะงานท่ีเฉพาะตัว หรือมีหนาท่ีและ
อํานาจ โดยตองเปนมาตรการท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการลดหรือขจัดโอกาสการ
กระทําการทุจริต (ตองไมเปนนโยบาย มาตรการ คูมือ หรือ แนวทางท่ีประกาศ ในภาพรวม
ของหนวยงานท่ีไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูง
ชัดเจน) 
      ๔) แสดงใหเห็นถึงการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดกําหนดไว                       
ไปสูการปฎิบัติ มีการบังคับใช ท่ีครอบคลุมหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีอยูในสังกัดหรือภายใต
กํากับ เชน สวนราชการสวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ราชการสวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ถามี) 
 

ระดับคะแนน E (ตองผานเกณฑระดับ G กอน) 
 

      ๕) มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภายนอกหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูรับบริการ  ในการประเมิน                
ความเสี่ยงหรือการจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือไปจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 
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เกณฑการประเมิน ประเภทท่ี ประเภทท่ี ๓ การจัดช้ือจัดจาง 
 

 

ประเภท 

 

เกณฑการประเมินแตละระดับจําแนกตามประเภทของการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๓. การ         

จัดช้ือจัดจาง 

 

 

 

ระดับคะแนน P (ผานเกณฑข้ันต่ํา) 

     ๑) มีมาตรการฯ เชน แนวปฏิบัติ เกณฑ ระบบ เปนตน ท่ีแสดงถึงความโปรงใส               
ในการดําเนินโครงการจัดชื้อจัดจาง (โดยเฉพาะข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงสูง) 
     ๒) แสดงให เห็นถึงการนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตท่ีได กําหนดไว                       
ไปสูการปฎิบัติ มีการบังคับใช หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหนวยงาน 
 

ระดับคะแนน G (ตองผานเกณฑระดับ P กอน) 

      ๓) มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมการไมรับสินบนและไมเรียกรองผลประโยชนใน

การปฎิบัติหนาท่ีของโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  เชน ระเบียบ คําสั่ง 

คูมือ หรือ แนวทาง ฯลฯ ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูง                   

ในการท่ีจะทําทุจริตเนื่ องจากมีลักษณะงานท่ี เฉพาะตัว หรือมีหนาท่ีและอํานาจ                       

โดยตองเปนมาตรการท่ีเปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะกระบวนงาน

หรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการลดหรือขจัดโอกาสการกระทําการทุจริต 

(ตองไมเปนนโยบาย มาตรการ คูมือ หรือ แนวทางท่ีประกาศ ในภาพรวมของหนวยงาน                   

ท่ีไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูงชัดเจน) 

ระดับคะแนน E (ตองผานเกณฑระดับ G กอน) 

    ๔)  มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
         ๔.๑ จัดใหมีมาตรการเปดเผย (disclosure) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับโครงการการจัดชื้อ
จัดจางท่ีนอกเหนือจาก พรบ.จัดชื้อจัดจางกําหนดใหเปดเผย เพ่ือเปนการเปดเผยขอมูล                  
ท่ีใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินงาน เชนอาจประยุกตตาม
แนวการเปดเผยขอมูลโครงการตามแนว โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ 
หรือ CoST (Infrastructure Transparency Initiative) หรือ CoST เชน จํานวนบริษัท     
ท่ีเขารวมประกวดราคา ชื่อสัญญา และเลขท่ีสัญญา การแกไขเปลี่ยนสัญญา เหตุผล                  
ในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาการตรวจสอบและรายงาน
การประเมินผลโครงการ เปนตน  
         ๔.๒ จัดใหมีสัญญาคุณธรรม (ความรวมมือกัน ๒ ฝาย ในการปองกันการทุจริต                      
ในการจัดชื้อจัดจางขอตกลงระหวางรัฐกับเอกชน) ตัวอยางการกําหนดสาระสําคัญสัญญา
คุณธรรม ท้ังนี้ อาจนําสาระสําคัญตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกตใช 
         ตัวอยางเชน ขอบเขตของงานและประกาศจัดซ้ือจัดจาง กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม                  
วาผูประสงคจะเขารวมการเสนอราคากับหนวยงานของรัฐจะตองลงนามใน “สัญญา
คุณธรรม” ซ่ึงเปนเอกสารท่ียื่นพรอมกับเอกสารการยื่นขอเสนอ หากไมลงนามในสัญญา
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คุณธรรมจะไมมีสิทธิเขารวมการเสนอราคาในโครงการนั้น  
      สัญญาคุณธรรม โดยอาจระบุขอความเพ่ิมเติมในสัญญาคุณธรรม
ระหวางหนวยงานของรัฐผูวาจางกับผูรับจางหรือผูเขาทําสัญญา ดังนี้  
                          ๑. หนวยงานภาครัฐ ตองกําหนดมาตรการปองกันการทุจริต เชน                
มิใหมีการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน
ในการกําหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชนตอบแทน เพ่ือชวยเหลือใหผูท่ีจะเขายื่นขอเสนอ
หรือผูเขารวมเสนอราคาในโครงการรายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
เจาของโครงการโดยไมเปนธรรม หรือกีดกันผูท่ีจะเขายื่นขอเสนอหรือผูเขารวมเสนอราคา
ในโครงการรายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการยื่นขอเสนอหรือเสนอราคาอยางเปนธรรม  
        ๒. ผูรับจางหรือผูเขาทําสัญญา จักไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการให 
เสนอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด แกผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวของกับโครงการ ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดซ้ือ               
จัดจาง หรือผูท่ีจะเขายื่นขอเสนอหรือผูเขารวมเสนอราคารายอ่ืน เพ่ือจูงใจใหกระทําการ 
ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําใด ๆ อันมิชอบไมวาในทางตรงหรือทางออม                    
หรือสมยอมกันในการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐเจาของโครงการ หรือในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางหรือในการปฏิบัติตามสัญญา ท้ังกอน ระหวาง การเสนอราคา และหลังการ       
ทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

 

 

 

 

 

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



                      แนวทางการแนวทางการ  
          การการจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

๖. แนวทางการจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๖.๑ กรอบแนวความคิด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
หนวยงานท่ีจัดสงสํานักงาน ป.ป.ท. ท่ีผาน ๆ มาพบวาสวนใหญไดนําข้ันตอนการปฎิบัติงานตามระเบียบ 
กฎหมายและมาตรการอบรมปลูกจิตสํานึก โครงการอบรมใหความรู  หรือนโยบาย มาตรการตาง ๆ 
ของหนวยงานท่ีประกาศในภาพรวมขององคกรมากําหนดเปนมาตรการ โดยไมสอดคลอง ตรงประเด็นจุดเสี่ยง
การทุจริตท่ีแทจริง คู มือฉบับนี้ขอนําแนวตัวอยาง การจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ เพ่ือใหคดีการทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง ตามเปาหมายแผนแมบทภายใต                  
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแมบทยอย ดานการปองกัน               
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 การจัด ทํ ามาตรการเปนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอยางเปนระบบ 
ซ่ึงสิ่งท่ีตองการอันดับแรกของการจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ (Outcome) 
ซ่ึงการท่ีจะบรรลุ เปาหมายจะตองมีวิธีการ (How To) อันประกอบดวยกระบวนการนําเขา (Input) 
เชน ข้ันตอน กระบวนงาน เพ่ือทําใหมาตรการท่ีตั้งไวบรรลุเปาหมาย หากมีผลลัพธเกิดข้ึนมากกวา ๑ อยาง 
ผลลัพธนั้นเปนผลพลอยได (By Product) ของมาตรการท่ีกําหนดไว         

 ขอมูลท่ีนํามาจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตองไดมาจากการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเปน
ตนน้ํา เพ่ือนํามาสูการกําหนดมาตรการไดตรงจุด เปนเสมือนกลางน้ํา สวนมาตรการท่ีกําหนดไวตองนํา                      
สูการบังคับใช ดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือนํามาทบทวนในการปรับมาตรการใหสามารถควบคุม
ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการท่ีดีตองสามารถตอบสนอง รูปแบบพฤติการณของความเสี่ยงท่ี
คนพบเปนเสมือนปลายน้ํา มาตรการตางๆ ตองมีการทบทวน ประเมินผลอยางตอเนื่อง เพราะรูปแบบ                   
การทุจริต มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยูตลอดเวลาเชนกัน 

๖

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  34   

๖.๒ แนวตัวอยาง การจัดทํามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต (Corruption Risk Control) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)  
         Operational Control   การระบุวามาตรการควบคุม ข้ันตอนตรวจสอบการทํางาน หรือขอ

ปฏิบัติอะไรท่ีใชลดหรือปองกันความเสี่ยงการทุจริต เชน 

          จัดใหมี Documentation ในการปฎิบัติงาน เชน การบันทึกภาพ เสียงฯลฯ 

    การใชเอกสาร การรับรองตนเองเพ่ือควบคุมในข้ันตอนท่ีไมสามารถตรวจสอบได หรือ
ตรวจสอบไดยาก หรือไมสามารถพิสูจนได  
    การแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจทาน 

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

                ขอมูลเปดภาครัฐ หมายถึงขอมูลของรัฐบาลท่ีถูกเปดเผยผานชองทางออนไลน เพ่ือให
ทุกคนสามารถเขาถึงนําไปใชตอหรือแจกจายไดโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ (องคการสหประชาติ, 2016)        
รัฐบาลเปด คือ วัฒนธรรมการกํากับดูแลท่ีสงเสริมหลักการของความโปรงใส ความชื่อสัตยความรับผิดชอบ  
และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในอันท่ีจะสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม (OECD, 2017)  
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Monitoring 
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คุณลักษณะของขอมูลเปด  (World Wide Web Foudation, 2015) 

 
 
 

 
 
 
 

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

 ตัวอยาง รายการขอมูลในการเปดเผยเชิงรุก 
  เปดเผย ใหผูประกอบการทราบวาผูเชี่ยวชาญทานใดเปนผูประเมินเอกสาร/ตรวจ  
ในการขอใบอนุญาต หรือการออกใบรับรองมาตรฐานตางๆ 
  เปดเผยขอมูลการจายเงินสนับสนุน เงินอุดหนุน ชวยเหลือ บริจาค ใหกับองคกร 
หนวยงาน กลุมบุคคล หรือบุคคล ยอนหลัง  
  เปดเผยขอมูลรายชื่อผูเสียภาษีใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจเปดเผยลําดับท่ี
เสียภาษีลําดับสูงสุด ๑-๑๐๐ ของแตละประเภทยอนหลัง ๓-๕ ป 
  เปดเผยขอมูล สถานะเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการ /งบประมาณ
ท่ีมีการจายขาดเงินสะสม ยอนหลัง จนถึงปจจุบัน 
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  เปดเผยงบประมาณ /วิธีการบริหารจัดการโครงการตางๆ ท่ีไดรับเงินลักษณะเปน
อุดหนุนท่ัวไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยอนหลัง จนถึงปจจุบัน 
  เปดเผยรายชื่อสถานะผูประกอบการ/ หนวยงานท่ีมีการจางคนพิการเขาทํางานอัตรา
คาจาง ยอนหลัง ๓-๕ ป  
  เปดเผยรายชื่อ ความเชี่ยวชาญ อัตราคาจาง ของท่ีปรึกษาโครงการทุกราย 
โดยเฉพาะโครงการท่ีมีการจัดชื้อจัดจางท่ีมีงบประมาณสูง 
  เปดเผยรายชื่อโรงเรียนเอกชน/งบประมาณ ท่ีไดรับเงินอุดหนุน ยอนหลัง ๓-๕ ป 
  เปดเผยรายชื่อนักวิจัย สถาบัน /งบประมาณท่ีไดรับเงินสนับสนุน ยอนหลัง ๓-๕ ป 
  เปดเผยแผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานตางๆ เชนความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ  
  เปดเผยรายชื่อผู รับจาง หรือคูสัญญาในการจัดชื้อจัดจาง ยอนหลัง ๓ -๕ ป 
(เฉพาะโครงการท่ีมีงบประมาณตั้งแต xxx ลานบาท ข้ึนไปแลวแตหนวยงานจะเปนผูกําหนดเกณฑ) เปดเผย
โครงการ/ กิจกรรม /งบประมาณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจากการจายขาดเงินสะสม ยอนหลัง 
๓-๕ ป 
  เปดเผยรายชื่อวัด/งบประมาณท่ีไดรับเงินสนับสนุน อุดหนุนจากรัฐ หรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจใหกับวัด 
  เปดเผยจํานวนเงินท่ีสนับสนุนหรือบริจาคใหกับโรงเรียนในแตละปการศึกษา 
ยอนหลังจนถึงปจจบุัน แสดงสถานะการเงินของสมาคมผูปกครองนักเรียน  
  เปดเผยรายชื่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตางๆ ระดับจังหวัด/สวนกลาง 
  เปดเผยผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตางๆ ระดับจังหวัด/สวนกลาง 
  เปดเผยวาระการการประชุมของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตางๆ 
ระดับจังหวัด/สวนกลาง 
         รายละเอียดขอมูลการจัดชื้อจัดจาง (Procurement) โครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด
ของหนวยงาน/โครงการท่ีมีผลกระทบตอสาธารณชน เชน กระบวนการจัดทําโครงการ/ขอมูลการจัดชื้อจัดจาง      
เชน TOR วิธีการจัดชื้อจัดจาง จํานวน/รายชื่อผู เขารวมประกวดราคา/การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา 
การตรวจสอบรายงานผลการประเมินโครงการหรือประยุกตตามแนวการเปดเผยขอมูลโครงการตามแนว 
โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใน ก า ร ก อ ส ร า ง ภ า ค รั ฐ  ห รื อ  CoST (Infrastructure Transparency 
Initiative) หรือ CoST เชน จํานวนบริษัทท่ีเขารวมประกวดราคา ชื่อสัญญา และเลขท่ีสัญญา การแกไขเปลี่ยน
สัญญา เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา การตรวจสอบและรายงาน    
การประเมินผลโครงการ เปนตน  
  เปดเผยขอมูลงบประมาณ รายรับ รายจาย ของกองทุน ท่ีอยูในกํากับดูแลของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําป และขอมูลยอนหลัง  
                  ๖.๒.๒.๒ มาตรการเสริมสรางวัฒนธรรม การไมรับสินบนและไมเรียกรองผลประโยชนใน
การปฎิบัติหนาท่ีของโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เชน ระเบียบ คําสั่ง คูมือ หรือ แนวทาง ฯลฯ              
ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะทําทุจริตเนื่องจากมีลักษณะงานท่ีเฉพาะตัว    
หรือมีหนาท่ีและอํานาจ โดยตองเปนมาตรการท่ี เปนผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                        
เฉพาะกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการลดหรือขจัดโอกาสการกระทําการทุจริต 
(ตองไมเปนนโยบาย มาตรการ คูมือ หรือแนวทางท่ีประกาศในภาพรวมของหนวยงานท่ีไมมีการระบุ
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เฉพาะเจาะจงท่ีสําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเสี่ยงสูงชัดเจน) ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอการปฎิบัติหนาท่ีตอง
สามารถตอบคําถามนี้ใหไดกอน 

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

  สินบน (Bribery) :  ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเสนอวาจะให สัญญาวาจะให 
มอบให การยอมรับ การให หรือการรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะ           
จูงใจใหกระทําการหรือไมกระทําการท่ีขัดตอหนาท่ีความรับผิดชอบ 
                         คาอํานวยความสะดวก :  คือคาใชจายจํานวนเล็กนอยท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีรัฐ    
อยางไมเปนทางการ เปนการใหเพียงเพ่ือใหม่ันใจวาเจาหนาท่ีรัฐจะดําเนินการตามข้ันตอน กระบวนการ      
หรือเปนการกระตุนใหดําเนินการอยางรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไมตองใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ              
เปนการกระทําอันชอบดวยหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐผูนั้น 
   คารับรอง และของขวัญ คารับรองและของขวัญ : เปนคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมของผูรับบริการรัฐ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี หรือเปนการแสดงออกซ่ึงสินน้ําใจ วัฒนธรรมทางสังคม 
ซ่ึงอาจรวมถึง คาท่ีพัก คาโดยสาร การศึกษาดูงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม บัตรกํานัล ฯลฯ 
    สินน้ําใจ :  คือความเอ้ือเฟอเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการมีน้ําใจ ความมีมิตรไมตรี                 
การดูแลกันและกัน เปนตน โดยอาจหวังการเอาประโยชนจากการใชอํานาจรัฐของผูรับในอนาคต 
                       ค า ใช จ าย อ่ืน  ๆ  ท่ี เป นค าสิ่ งของใด  ๆ  ท่ี มี ค าทางการเงิน รวม ถึ งสิ่ ง ใช                  
แทนเงินสดและสิ่งท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเปนสินคาหรือบริการได 
 

             ตัวอยาง สําหรับเจาหนาท่ีประเภทท่ีมีความเส่ียงสูงในการท่ีจะทําทุจริตเนื่องจาก              
มีลักษณะงานท่ีเฉพาะตัวหรือมีหนาท่ีและอํานาจ โดยตองเปนมาตรการท่ีเปนผลมาจากการประเมิน                 
ความเส่ียงการทุจริตเฉพาะ (ระบุตําแหนงท่ีเกี่ยวของ) 

                         ๑. การรักษาความลับ :  ตองรักษาความลับของทางราชการท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ การเปดเผยขอมูลจะกระทําก็ตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและเปนประโยชนแกราชการตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไวเทานั้น เชนไมเลาหรือสนทนากับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนท่ีอยูสวนราชการอ่ืน หรือบุคคลใกลชิดในเรื่อง
ขอมูลการปฎิบัติงาน 
                                  ๒. การวางตัว : ควรวางตัวใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ เชน การแสดง
ตนตอบุคคลสาธารณะ การสนทนา การสมาคมกับผูมีสวนไดสวนสีย หรือมีผลประโยชนเก่ียวกับการปฎิบัติงาน 
อันอาจสอไปในทางไมสุจริต  ภาพลักษณของหนวยงานและเกียรติยศ ชื่อเสียง ซ่ึงจะนํามาถึงความเชื่อม่ัน   
และความไววางใจของคนในสงัคม   
                                  ๓. หามบุคลากร และครอบครัว เรียกรอง หรือรับของขวัญ ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากการปฎิบัติหนาท่ี ไมวากรณีใด ๆ  ใหระมัดระวังในเรื่องนี้อยางเขมงวด เพราะอาจเขาขาย
การรับสินบน ผลประโยชนทับซอน รวมถึงบุคคลใกลชิด และคนในครอบครัวดวย ตัวอยางคําถามงายๆในการ
ปฏิบัติตัว เชนใครให ถาไมใชเรามีตําแหนงหนาท่ีนี้เคาจะใหเราหรือไมใหอะไร ของขวัญ สินน้ําใจ หรือการเลี้ยง
รับรอง หรูหราหรือแพงเกินไปหรือไม ใหเม่ือใด ชวงเวลาหรือความบอยครั้งในการใหหรือเลี้ยงรับรอง                   
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เชน ชวงใกลการขออนุมัติ อนุญาต ตอใบอนุญาต ประมูลโครงการของรัฐ ทําไมตองรับ รับแลวจะมีผล                   
ตอการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจ หรือเอ้ือประโยชนภายหลังหรือไม และมีหนาท่ีแจงใหบุคคลภายนอกทราบ                
ถึงนโยบายการรับของขวัญดังกลาวอยางท่ัวถึง 
                                 ๔. การรับงานนอก : การอาสา ชวยเหลือ ผูรับบริการ คูสัญญา หรืออ่ืน ๆ ไมควร
รับงานมาดําเนินการ แมนอกเวลาราชการ เพราะอาจทําใหมีการกลาวอางวา สามารถฝากเจาหนาท่ี          
หรือเปนการรับรองผลงานในเบื้องตนแลว และอาจมีผลประโยชนทับซอนไดในภายหลัง 
 

 ๖.๒.๓ การควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control)  
             

                    การออกแบบระบบตรวจเฝ าระวัง (MONITORING SYSTEM) วงรอบการติดตามผล                     
และ/หรือรอบ/การสุมตรวจสอบ ตรวจอะไร ใครเปนผูตรวจ เปนระยะต้ังแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/การตรวจ
แบบไมแจงลวงหนา (Surprise check) หรือการวางระบบในการตรวจสอบถวงดุล (Check and Balance) 
การแบงแยกหนาท่ีเพ่ือลดชองทางในการเกิดการทุจริต ระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability System) 

เปนตน 
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  ภาคผนวกภาคผนวก  

7.1 คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

7.1.1 เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตาน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ป ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู การ
ทุจริตของ
ประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๕๔ และ/หรือ 

ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๕๐ คะแนน 

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๔๓ และ/หรือ 

ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๕๗ คะแนน 

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๓๒ และ/หรือ 

ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๖๒ คะแนน 

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๒๐ และ/หรือ 

ไดคะแนนไมต่ํากวา 
๗๓ คะแนน 

7.1.2 แหลงขอมูลซ่ึง TI นํามาใชประเมินประเทศไทย 

ลําดับ แหลงขอมูล (code) ขอมูลผูใหบริการ (Data Provider) 

1 Bertelsmann Foundation 
Transformation Index  

BF (TI) Bertelsmann Stiftung 

2 Economist Intelligence Unit Country 
Risk Service  

EIU Economist Intelligence Unit 

3 Global Insights Business Conditions 
and Risk Indicators 

GI IHS Global Insight Global Risk 
Service 

4 IMD World Competitiveness Yearbook IMD IMD World Competitiveness Center 

5 Political and Economic Risk 
Consultancy 

PERC Political and Economic Risk 
Consultancy 

7 World Economic Forum Executive 
Opinion Survey 

WEF World Economic Forum 

8 World Justice Project Rule of Law 
Index 

WJP World Justice Project 

9 Varieties of Democracy Project VDEM University of Gothenburg, V-Dem 

๗

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  40    

 

ลําดับ 

 

แหลงขอมูล 

 

(code) 

 

ขอมูลผูใหบริการ (Data Provider) 

Institute and University of Notre 
Dame 

 

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซ่ึงกอตั้งข้ึนในประเทศเยอรมนี    

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๖ และมีสถานะเปนองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ โดยในการจัดทําคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (CPI) องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) ไดรวบรวมขอมูลดานการทุจริตคอรรัปชัน  

จากฐานขอมูลท่ีเปนการจัดอันดับหรือดัชนีชี้วัดซ่ึงจัดทําข้ึนโดยหนวยงานท่ีนาเชื่อถือตาง ๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ TI              

ไดเผยแพรขาวสาร การจัดลําดับและการจัดทําคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) เปนประจําทุกป              

ผานเว็บไซต https://www.transparency.org 

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

2563 
 

1. BF(TI) Bertelsmann Foundation 
Transformation Index 

40 40 40 37 37 37 37 

2. EIU Economist Intelligence 
Unit Country Risk Service 

38 38 37 37 37 37 37 

3. GI Global Insights Business 
Conditions and Risk 
Indicators 

42 42 22 35 35 35 35 

4. IMD IMD World 
Competitiveness Yearbook 

33 38 44 43 41 45 41 

5. PERC Political and Economic Risk 
Consultancy 

35 42 38 41 37 38 38 

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

31 31 32 32 32 32 32 

7. WEF World Economic Forum 
Executive Opinion Survey 

39 43 37 42 42 43 43 

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

44 26 37 40 40 38 38 

9. VDEM Varieties of Democracy 
Project 

- - 24 23 21 20 20 

คะแนน (จากเต็ม 100) /ลําดบัที่ /จาก
จํานวนประเทศทั้งหมดทีถู่กประเมิน 

38/85/ 

175 

38/76 

/168 

35/101
/176 

37/96/
180 

36/99/ 

180 

36/101 

/ 180 

36/104/ 
180 
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7.1.4 ผูประเมิน วิธีการประเมินรายแหลงขอมูล 

ตารางแสดงรายละเอียดของแตละแหลงขอมูลซ่ึงองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 
นํามาใชประเมินประเทศไทย จํานวน ๙ แหลงขอมูล 

Code 

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

1. BF 
(TI) 

 

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

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

2. EIU 
 

ผูประเมิน Economist Intelligence Unit (EIU) 
เ ป น แ ผ น ก ห นึ่ ง ใ น  Economist Group                      
ซ่ึงเปนบริษัทลูกของหนังสือพิมพ Economist 
Newspaper เป น อ งค ก ร วิ เค ร า ะ ห ข อ มู ล                  
ท่ีมีการแสวงหาผลกําไร 

วิธีประเมิน ประเมินโดยผู เชี่ยวชาญของ EIU 
ประมาณ 2 - 3 คน 

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

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

3. GI 
 

ผู ป ร ะ เ มิ น  บ ริ ษั ท  Information Handling 
Services (IHS) ซ่ึ ง ก อ ตั้ ง ใน ป  พ .ศ . 2502 
สํานักงานใหญตั้งอยูในแองเกิลวูด รัฐโคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา  
      เปนบริษัทให คําปรึกษาดานการดําเนิน  
ธุรกิจ และการวิจัยตลาดพรอมกันนั้นยังให
บริการขอมูล Online เก่ียวกับขอมูลเศรษฐกิจ
มหภาคความ เสี่ ย งของประเทศ กวา 204 
ประเทศท่ัวโลก 
วิธีประเมิน  ประเมินโดยผู เชี่ ยวชาญแตละ
ประเทศ ซ่ึงไดรับขอมูลจากกลุมลูกคา ผู ทํา
สัญญากับภาครัฐ นักลงทุน นักธุรกิจ ผูรับงาน
อิสระ เครือขายนักขาว 
 

     ผู เชี่ยวชาญจะถูกถามวา “ความเสี่ยงของ     
การ ท่ีบุ คคลหรือบริ ษัทจะตองเผชิญ กับการ         
ติ ดสิ นบนหรือการคอร รัปชั น ในรูปแบบ อ่ืน 
เพ่ือท่ีจะทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น 
เชน เพ่ือใหไดรับสัญญา เพ่ือการสงออก นําเขา 
ห รื อ เ พ่ื อ ค ว าม ส ะ ด ว ก ส บ าย เก่ี ย ว กั บ งาน         
ดานเอกสารตาง ๆ มีมากนอยเพียงใด” 
    คะแนน 1 - 5  
    คะแนน 1.0 = คอรรัปชันมาก 
              5.0 = คอรรัปชันนอย 

4. IMD 
 

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

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

5. PERC 
 

ผู ป ระเมิน  บริ ษัท  Political and Economic 
Risk Consultancy, Ltd. หรือ PERC กอตั้งข้ึน
ในป   พ.ศ. 2519 มีสํานักงานใหญอยูท่ีประเทศ
ฮองกง 
       จั ด ตั้ ง ข้ึ น เพ่ื อ เป น อ งค ก ร ท่ี ป รึ กษ า               

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

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

ดานเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานขอมูลยุทธศาสตรทางธุรกิจสําหรับการลงทุน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  นอกจากนั้ น  ยั งทํ าการสํ ารวจและ
เผยแพรรายงานสภาวะความเสี่ยงของประเทศ        
ในเอเชียอีกดวย 
วิธีประเมิน  สํารวจขอมูลจากนักธุรกิจท่ีทํางาน     
ใน ป ร ะ เท ศ ใน ภู มิ ภ า ค เอ เชี ย  ป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย  
       โดยรายชื่อผูตอบแบบสอบถามไดมาจาก
สมาคมธุรกิจ ผูแทนท่ีเขารวมการประชุมตาง ๆ 
ในเอเชีย รวมท้ังผูแทนหอการคาประเทศตาง ๆ 
ซ่ึงกลุมตัวอยางในแตละประเทศ ประกอบดวย 
ผูบริหารในประเทศผูท่ีมีสัญชาติเปนคนประเทศ
นั้น ๆ และผูบริหารชาวตางชาติ ใชการสัมภาษณ
ซ่ึงหนา การสอบถามทางโทรศัพท ตลอดจน                
การสอบถามทางอีเมล เปนตน 
 

Problem) 

6. PRS 
 

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

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

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

7. WEF 
 

ผู ป ระ เมิน  World Economic Forum (WEF) 
ห รื อ ส ภ า เศ ร ษ ฐ กิ จ โล ก  ก อ ตั้ ง ข้ึ น ใน ป                        
พ.ศ. 2514 สํานักงานใหญอยู ในนครเจนีวา 
สวิตเซอรแลนด   
       มีวัตถุประสงคในการมุงเนนความรวมมือ
ระหวางประเทศของผูนํ าภาครัฐและเอกชน      
ท้ังทางดานการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม 
วิธีประเมิน องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ
เลื อกใช ขอ มูลจาก “รายงานการวัด อันดับ
ค ว าม ส าม ารถ    ใน ก า รแ ข ง ขั น  (Global 
Competitiveness Report : GCR)” ใ น ก า ร
คํานวณ CPI 
       ใน ก า ร สํ า ร ว จ  GCR เ พ่ื อ วั ด ร ะ ดั บ
ความสามารถในการแขงขัน ทําการรวบรวม
ขอ มูล โดยใช  “แบบสอบถามความคิด เห็ น
ผูบริหาร” (Executive Opinion Survey : EOS) 
ซ่ึงถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือสํารวจความพึงพอใจ
ขอ งนั ก ธุ ร กิ จ ต า งป ระ เท ศ  แ ล ะนั ก ธุ ร กิ จ
ภายในประเทศเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรค
สูงสุดในการทําธุรกิจ 
       สําหรับประเทศไทยหนวยงานท่ี เปน
เค รื อ ข า ย พั น ธ มิ ต ร ข อ ง  WEF คื อ  ค ณ ะ
พาณิชยศาสตรและ  การบัญชี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยทําหนาท่ีจัดเก็บแบบสอบถาม 
EOS 
 
 

     หั ว ข อ  Irregular Payment and Bribes 
ถามวา “ในประเทศของคุณ เปนเรื่องปกติเพียงใด
ท่ีบริษัทจายเงินพิเศษโดยไมมีเอกสารอางอิง หรือ
จายสินบน  ท่ีเชื่อมโยงกับเรื่องตอไปนี้  
   1) การนําเขา – สงออก  
   2) สาธารณูปโภค  
   3) การชําระภาษีประจําป  
   4) การทําสัญญาและการออกใบอนุญาต และ     
   5) ได รับการตัดสิน ใจ ท่ี เอ้ือประโยชนจาก
กระบวนการยตุิธรรม” 
   หัวขอ Diversion of Public Funds ถามวา      
“ในประเทศของคุณ การเบี่ยงเบนของกองทุน
สาธารณะสู  บริษัท บุคคล หรือกลุมคนท่ัวไป      
อยางผิดกฏหมาย เปนอยางไร” 
     1 - 7 คะแนน  
     1 = มีการจายสินบนเปนปกติ 
     7 = ไมเคยตองจายสินบน 
    โดยคําถามขอท่ี 1 มีหลายคําถาม แตจะถูกทํา
ให เปนตัวเลขเดียว จากนั้น เอาคะแนนมาหา
คะแนนเฉลี่ยของท้ังสองขอ 

8. WJP 
 

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

     1. ขาราชการ (เจาหนาท่ี ) ในสายบริหาร             
ไมไดใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือผลประโยชน
สวนตน  
     2. ขาราชการ (เจาหนาท่ี) ในสายตุลาการ    
ไมไดใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือผลประโยชน
สวนตน  
     3. ขาราชการ (เจาหนา ท่ี ) ในสายตํารวจ   
และทหารไม ได ใชทรัพยสินของทางราชการ       
เพ่ือผลประโยชนสวนตน  
     4. ขาราชการ (เจาหนาท่ี) ในสภานิติบัญญัติ 
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Code 

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

ท่ัวโลก 
 

ไมไดใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือผลประโยชน
สวนตน  
    0 - 1 คะแนน โดยเปน Continuous Scale 
และคะแนนท่ีถูกตอบโดยผูเชี่ยวชาญเทานั้น  
    0 = ต่ํา  1 = สูง   
 

9. VDEM 
 

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

     การทุจริตทางการเมืองเปนท่ีแพรหลายมาก
นอยเพียงใด โดยดัชนีแสดงความแพรหลายของ
การทุจริตนี้  ถูกคํานวณจากคาเฉลี่ยของดัชนี         
4 ดาน คือ 
      1. ดัชนีการคอรรัปชันในภาครัฐ (Public 
sector corruption index)  
     “เจาหนาท่ีรัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือ
สิ่ งของอ่ืน ใดในระดับ ใด  และเจ าหน า ท่ี รั ฐ มี
พฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ หรือ
ทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือ
คนในครอบครัวของตนเองบอยครัง้เพียงใด” 
       2. ดัชนีการคอรรัปชันของผูบริหารระดับสูง 
(Executive corruption index)  
       “ผูบริหารระดับสูง หรือตัวแทน มีพฤติกรรม
เรียกรับสินบน หรือสิ่งของอ่ืนใด เปนประจําหรือไม 
และผูบริหารระดับสูง หรือตัวแทนเหลานั้น มี
พฤติกรรมขโมย เบียดบังเงินหรืองบประมาณ หรือ
ทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือ
คนในครอบครัวของตนเองบอยครัง้เพียงใด 
      3. ดัชนีการคอรรัปชันของฝายนิติบัญญัติ 
(The indicator for legislative corruption)  
       “เจาหนาท่ีฝายนิติบัญญัติได ใชตําแหนง
หนาท่ีเรียกรับเพ่ือเรียกรับผลประโยชนในประเด็น
เหลานี้ ในระดับใด สินบน รับเงิน เพ่ือชวยเหลือ  
ใหไดรับสัญญาจากภาครัฐ (เพ่ือตัวเอง ครอบครัว 
เพ่ือน ผูสนับสนุนทางการเมือง) ผูสนับสนุนทาง
การ เมื อ ง) มี ผลประโยชน ต างตอบแทน กับ               
ภ าคธุ ร กิจ เพ่ื อแลก กับ โอกาส ในการว าจ า ง   
ภายหลั งจากออกจากสภานิ ติ -บัญ ญั ติ ข โมย              
(เบียดบัง) เงินของภาครัฐหรือเงินจากโครงการ

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

 สํานักงาน ป.ป.ท. 



  47    

Code 

 

ผูประเมิน/วิธีการประเมิน 

 

ประเด็นคําถามท่ี TI นํามาจัดทํา CPI 

บริจาคตาง ๆ  เพ่ือนํามาใชสวนตัว” 
   4. ดั ช นี ก ารคอร รั ป ชั น ขอ งฝ าย ตุ ล าก าร       
(The indicator for judicial corruption) โดยใช
คําถามวา “ประชาชนหรือภาคธุรกิจ มีการจายเงิน
พิเศษ (ท่ี ไม มีเอกสารการจายเงิน) หรือสินบน             
เพ่ือเรงหรือชะลอกระบวนการของฝายตุลาการ    
ในระดับใด”  
       0 - 1 คะแนน 0 = ต่ํา  1 = สูง  
       จากนั้นคํานวณเปนคาเฉลี่ยของคําถาม 4 ขอ 
 

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

ท่ีปรึกษา 

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

๒.  นายภูมิวิศาล เกษมศุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๓.  นายพุฒิพงษ เลิศสถิตย  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๔. นายกฤษณ กระแสเวส             ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

๕. นางฉวีวรรณ    นิลวงศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน (กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

๖.  นายอังกูร  ปญญาจิรภาส  ผอ.กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

ผูจัดทํา  กลุมงานอํานวยการและกํากับ ศปท. กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

      1. นางสาวมนัสนันท จรัลจรูญพงษ    นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ  

        ผอ.กลุมงานอํานวยการและกํากับ ศปท. 

      2. นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล   นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

 3. เจาหนาท่ีกลุมงานอํานวยการและกํากับ ศปท. กองอํานวยการตอตานการทุจริต  

ท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 

๑. พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์   กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการปองกัน 
           และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

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

๖. นางสาวสุชาฎา   วรินทรเวช ศปท. กระทรวงสาธารณสุข  

๗.  นางลมัย   ทองเรือง         ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม 

๘.  นายอนุวัตร   ศรีไชโย      ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๙. นางอุไรรัตน   เนาถาวร      ศปท. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

๑๐. นายยุทธนา   จาวรุงฤทธิ์    สํานักงาน ป.ป.ช. 

๑๑.  นางสาวชนันดา  พ่ึงโพธิ์สภ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

                                                   (Thai Institute of Directors (IOD) 
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ชองทางการติดตอประสานงาน 
 

        กลุมงานอํานวยการและกํากับ ศปท. กองอํานวยการตอตานการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท.  

        โทรศัพท 02 502 6670 ตอ 4230 โทรสาร 02-5026943  

        E-mail : paccmonitoring@gmail.com  
 

 1. นางสาวมนัสนันท จรัลจรูญพงษ    นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ  

        ผอ.กลุมงานอํานวยการและกํากับ ศปท. 

    โทร 09 0519 1939 

 2. นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล   นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

        กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

    โทร. 09 6141 4665  
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 29 สิงหาคม 2564 
หัวข้อ: คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
 (CORRUPTION RISK CONTROL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กลุ่มงานอำนวยการ
 และกำกับ ศปท. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
 (CORRUPTION RISK CONTROL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กลุ่มงานอำนวยการ
 และกำกับ ศปท. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  29  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  29  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  29  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  

 


