


ค ำน ำ 

โดยที่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ก าหนดให้การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งต่อมำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
๑๘ เมษำยน ๒๕๖๒ ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูป
ประเทศตำมขั้นตอนของกฎหมำยแล้วเสร็จและเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและรำยงำนต่อรัฐสภำ  
เพ่ือทรำบแล้วให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและใช้บังคับต่อไป 

คณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตำมท่ีส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภำรับทรำบแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงได้ประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ณ วันที่ 
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่ือทรำบโดยทั่วกัน โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ โดยก าหนดกรอบการด าเนินการ ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดท าการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท. 
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการ และรายงานต่อ ศอตช. เพื่อรับทราบ  

ส ำนักงำน ป.ป.ท. จึงได้ จัดท ำคู่มือกำรประเมินตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
ในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐได้ไช้เป็นกรอบแนวทำงในประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ เพ่ือป้องกัน ลดและปิดโอกำสกำรทุจริต รวมถึงเพ่ือสร้ำง
ภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน นักลงทุนและชำวต่ำงชำติ อันจะส่งผลให้ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้  
กำรทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นด้วย  

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

ตุลาคม 2565 
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ส่วนที่ ๑  
ความเป็นมา 

 

การทุจริตในภาครัฐ เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก รูปแบบการทุจริต
ในภาครัฐมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและกระจายตัวอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ โดยการทุจริต
ที่ขยายตัวและสร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมากคือ “การทุจริตเชิงนโยบาย” (policy 
Corruption) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและผลักดันให้มีการสกัดกั้นการทุจริตชิงนโยบาย โดยคณะรัฐมนตรีได้ มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติร่วมกันขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  โดยสำระส ำคัญของแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
มีทั้งหมด ๑๓ แผน และได้ก ำหนดให้มีกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำง 
มีนัยส ำคัญ (Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรมปฏิรูป โดยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีทั้งหมด ๕ กิจกรรมปฏิรูป ได้แก่  
  ๑) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มอบให้ สถำบันพัฒนำ
องค์กรชุมชน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
  ๒) กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ 
มอบให้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
  ๓) กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในกำรด ำเนินคดีทุจริต 
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มอบให้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
  ๔) กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ มอบให้ ส ำนักงำน ป .ป.ท. เป็น
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
  ๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
มอบให้ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

  ส ำนักงำน ป.ป.ท. ในฐำนะผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ จึงได้พัฒนำเครื่องมือและกลไก
ที่จะช่วยสกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำยในหน่วยงำนภำครัฐ ในขั้นตอนกำรของกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร
ขนำดใหญ่ โดยได้ประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำน ก .พ.ร. และ ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. เพ่ือก ำหนดเกณฑ์โครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่และแนวทำงในกำรรำยงำนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนและ
น ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกั้นกำรทุจริต
เชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ มีสำระส ำคัญ ดังนี้ ๒ 

๑) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑.๑) เป้ำหมำย  
   ๑.๑.๑) ทุกหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ

กำรทุจริตเชิงนโยบำยที่ก ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๕๐๐ ล้ำนบำท หรือเป็นโครงกำรที่มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตของโครงกำร
ดังกล่ำวพร้อมทั้งน ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ  
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   ๑.๑.๒) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลำง (กำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ 
กำรทุจริตเชิงนโยบำย ภำยในปี ๒๕๖๕  

   ๑.๑.๓) หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 
เชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
เชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๑.๒) ตัวชี้วัด  
   ๑.๒.๑) ร้อยละของหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจะต้องน ำเสนอ

ข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงและมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อส ำนักงบประมำณร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ 
และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕  

   ๑.๒.๒) หน่วยงำนตรวจสอบ ด ำเนินกำรติดตำม ก ำกับดูแลทุกโครงกำรที่มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภำยในปี ๒๕๖๕  

   ๑.๒.๓) ร้อยละของหน่วยงำนที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจะต้องรำยงำนผล 
กำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงกำร ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ของหน่วยงำนดังกล่ำวและรำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรร้อยละ ๕๐ ในปี 
๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภำยในปี ๒๕๖๕  

  ๒) ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิการปฏิรูป  
   ๒.๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนกำรริเริ่มโครงกำร (Project Initiation) : ส ำนักงบประมำณ 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐประชุมหำรือและน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงำนที่มีโครงกำร  
เข้ำตำมเกณฑ์ก ำหนด จะต้องด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำรพร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพื่อยื่นต่อส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนอื่นที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำ 
   ๒ .๒ ) ขั้ น ตอนที่  ๒  ขั้ น ตอนกำ รด ำ เ นิ น โ ค ร งก ำ ร  (Project Implementation) 
กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนมีหน้ำที่ตรวจสอบก ำกับดูแล 
พิจำรณำวำงกรอบและแนวทำงกำรติดตำม ตลอดจนด ำเนินกำรก ำกับดูแลโครงกำรตำมขั้นตอนที่ ๑ ทุกกรณี      
โดยยึดหลักกำรและแนวทำงกำรติดตำม ตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรอนุมัติงบประมำณ  
   ๒.๓) ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นโครงกำร (Post Project Implementation) : 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเข้ำสู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.)) 
 

  3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ โดยก าหนดกรอบการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และกรอบการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
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                            3.1) กรอบการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดท า 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมส่ง
มายังส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการ และรายงานต่อ ศอตช. เพ่ือ
รับทราบ  
                           3.2) กรอบการด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๔ แนวทาง ดังนี้  
          (2.2.๑) ให้หน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง” จะต้อง
จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
ยื่นต่อส านักงบประมาณพร้อมค าขอ  
       (๒.2.2) ให้ส านักงบประมาณ จะต้องพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือประกอบ 
การจัดสรรงบประมาณ  
       (2.2.๓) ให้ส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ (ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตรวจสอบภายในหน่วยงาน) ด าเนินการ
ตรวจติดตามการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
        (2.2.๔) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตาม
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งรายงานผลการตรวจสอบติดตามมายังส านักงาน ป.ป.ท. และ
รายงาน ศอตช. เพื่อรับทราบ  

   ส ำนักงำน ป.ป.ท. ในฐำนะผู้รับผิดชอบหลักภำยใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่ ๕ กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ฯ ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบถึงแนวทำงในกำรขับเคลื่อน  
กำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยต่อไป  
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ส่วนที่ ๒ 
กรอบแนวคิด นิยาม 

ตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
  

 ๑. กรอบแนวคิดในการจดัท าเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจรติเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ กรอบแนวคิดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำคู่มือ

กำรประเมินตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกรอบแนวคิด 
ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.๑  เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย และคู่มือการใช้เกณฑ์ความเสี่ยงการทุจริต
เชิงนโยบายจัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. 
                            ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรศึกษำกำรก ำหนดเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงเพ่ือสกัดกั้นกำรทุจริต  
เชิงนโยบำยในโครงกำรของรัฐ เมื่อปี ๒๕๖๒ ได้ก ำหนดคู่มือกำรใช้เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
และเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย  โดยรำยละเอียดของคู่มือกำรใช้เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อ  
กำรทุจริตเชิงนโยบำย ได้ก ำหนดเกณฑ์ชี้วัด ออกเป็น ๒ ส่วน คือ  ๑) เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย                
ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย และ ๒) เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ โดยประกอบด้วยหัวข้อที่จะใช้เป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย 
ก ำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรประเมินได้ ๕ เกณฑ์ ดังนี้ 

๑. กำรแสดงควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผน
ปฏิรูปประเทศ 

๒. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบำย 
๓. กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
๔. มีกระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ ควำมคุ้มค่ำ ควำมเป็นไปได้ และควำมเสี่ยงของ

นโยบำยด้วยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นระบบ 
๕. กำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพัฒนำนโยบำยของพรรคกำรเมือง 

เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงกำรทุจริตเชิงนโยบำยของส ำนักงำน ป.ป.ช. 

แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ 
 

 
แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำร  CoST 

 
างการเปิดเผยขอ้มลู 

คู่มือกำรประเมินตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงกำรทุจริตเชิงนโยบำย                                        
ในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ 

 

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

 
างการเปิดเผยขอ้มลู 
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   โดยเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรพัฒนำนโยบำยใช้ แบบ
รำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงฯ ในกำรรำยงำนกำรพัฒนำนโยบำย ๑ นโยบำย ต่อ ๑ ฉบับ 
   ส่วนที่ ๒ เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ ก ำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรประเมินได้ ๔ เกณฑ์ ดังนี ้

๑. มีกำรเตรียมกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในขั้นก่อนกำรด ำเนินกำร 
ตำมนโยบำย  

๒. มีกำรเตรียมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำย  

   ๓.  มีกำรเตรียมกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต  
   ๔.  มีกำรเตรียมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในขั้นกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติด้วยกำร 
                                    สื่อสำรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและกำรสร้ำงกำรเฝ้ำระวัง  
   โดยเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ใช้แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงฯ ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร ๑ โครงกำร 
ต่อ ๑ ฉบับ  
             ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
   ๑. ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ พรรคกำรเมืองที่ประสงค์จะ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตอบค ำถำมตำมเกณฑ์ชี้วัด โดยมี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ขับเคลื่อน
เกณฑ์ชี้วัด 
   ๒. ในขั้นตอนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ หน่วยงำนของรัฐทุก
หน่วยงำน เป็นผู้ตอบค ำถำมตำมเกณฑ์ชี้วัด โดยเป็นหน่วยงำนในระดับกระทรวงที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำม
นโยบำยที่ถูกจัดอันดับไว้ ๕ อันดับแรก โดยมี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เป็นผู้ขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัด 
 

๑.๒ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ  
                การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งถือเป็น

ข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ตรงจุดที่สุด 

                องค์กรระดับนานาชาติในหลายประเทศ ต่างตระหนักถึงความส าคัญของแนวคิดเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและได้พยายามร่วมกันผลักดันแนวคิดของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government 
Data) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของภาครัฐถือเป็นเครื่องมือส าคัญในเพ่ิม
ประสิทธิภาพของความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสของ
ภาครัฐที่มีต่อผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน โดยประชาชนสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยประชาชนสามารถ  
น าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการบริการของภาครัฐ  
ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ ท าให้ประชาชนไว้วางใจและเชื่อถือมากข้ึนอันจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นช่องทางส าคัญในการให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบการ
ท างานและการใช้อ านาจของภาครัฐ ซึ่งจะลดโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และจะช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป  
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         องค์การสหประชาชาติ (2016) ได้นิยามข้อมูลเปิดของภาครัฐว่า “ข้อมูลของรัฐบาลที่ 

ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง น าไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ ากัดใดๆ  
          องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 

Co-operation and Development - OECD) (2017)  ได้ก าหนดนิยามของ “รัฐบาลเปิด” ว่าเป็น “วัฒนธรรม
การก ากับดูแลที่ส่งเสริมหลักการของความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในอันที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยและการเติบโตโดยรวม"  

          ขณะที่ World Wide Web Foundation (2015) ได้ก ำหนดคุณลักษณะของข้อมูลเปิด
ไว้ ๕ ประกำร คือ ๑) สำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Available Online) เพ่ือเข้ำถึงผู้ใช้งำนจ ำนวนมำก
และหลำกหลำย ๒) ทุกคนได้รับอนุญำตให้น ำข้อมูลนั้นไปใช้ และใช้ซ้ ำได้ (Open-licensed) ๓) ประมวลผลด้วย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) เพ่ือสำมำรถน ำไปวิเครำะห์ต่อยอดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๔) รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจำยให้อยู่ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสำมำรถน ำไปวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ำย (Available in bulk) ๕) ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย (Free of charge) เพ่ือให้ประชำชนไม่ว่ำจะมีฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงไรสำมำรถเข้ำถึงได้โดยเสมอภำคกัน  

 

๑.๓ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)   
      โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ได้ก าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลโครงการ

ก่อสร้าง ตั้งแต่กระบวนการจัดท าและน าเสนอโครงการ การเตรียมความพร้อมของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง  
ช่วงการด าเนินโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งข้อมูล
เชิงรุก และข้อมูลเชิงรับ เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จ านวนบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคา มูลค่าของสัญญา 
ขอบเขตงานตามสัญญา การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญา การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญา เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
การตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 

         1.4 กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission (COSO) และ ISO 37001:2016 
                              1.4.1 COSO 2013 
                                       กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน 
เพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over 
Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการก ากับ 
ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้ งที่  ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้าน 
การควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุง
ในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยดึกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืน ๆ ให้
ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุม
ภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ COSO ได้ผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ท าการขับเคลื่อน The Three Lines of 
Defense และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Internal Control Framework  
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                  1.4.1.1 มาตรฐาน COSO 2013  ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
 

 
 

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักกำรที่ ๑ – องค์กรยึดหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักกำรที่ ๒ – คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแล 
   หลักกำรที่ ๓ - คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรสั่งกำรชัดเจน 
   หลักกำรที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษำไว้ และจูงใจพนักงำน 
   หลักกำรที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 
 องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักกำรที่ ๖ – ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน 
   หลักกำรที่ ๗ – ระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม 
   หลักกำรที่ ๘ – พิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต 
   หลักกำรที่ ๙ – ระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

 องค์ประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักกำรที่ ๑๐ – ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
   หลักกำรที่ ๑๑ – พัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรควบคุม 
   หลักกำรที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักกำรที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภำพ 
   หลักกำรที่  ๑๔ - มีกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินต่อไปได้ 
   หลักกำรที่ ๑๕ - มีกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก ในประเด็นที่อำจกระทบต่อ 
         กำรควบคุมภำยใน 
 

 องค์ประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักกำรที่ ๑๖ – ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
   หลักกำรที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำ 
      และเหมำะสม 
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                      1.4.1.2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
                                 Corrective : แก้ไขปัญหำที่เคยรับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท ำอย่ำงไรจะไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ ำอีก 
                           Detective : เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยง ท ำอย่ำงไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บำงเรื่องที่น่ำสงสัยท ำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแสนั้นแก่ผู้บริหำร   
                           Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด                          
ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำอีก (Known Factor)  
ทั้งที่รู้ว่ำท ำไป มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำง 
ให้กำรทุจริตเข้ำมำได้อีก 
                          Forecasting : กำรพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรำม
ล่วงหน้ำในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำ  
ในอนำคต (Unknown Factor)  

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

มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการท างานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการด าเนินงานของ
องค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจส าคัญ เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้าง มูลค่าเพ่ิม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร 
 

            1.4.2.1 องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕  องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

            ๑)  Governance and Culture (กำรก ำกับดู แลกิ จกำ รและวัฒนธรรมองค์ ก ร ) 
ประกอบด้วย บทบำทของคณะกรรมกำร โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกลยุทธ์ กำรก ำหนดวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์ กำรยึดมั่นต่อค่ำนิยมองค์กร และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนทุนมนุษย์ 
                      ๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย                
กำรวิเครำะห์บริบทของธุรกิจ กำรก ำหนดระดับควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง กำรประเมินทำงเลือก             
ของกลยุทธ์จัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร และกำรวำงเป้ำประสงค์ทำงธุรกิจภำยใต้ควำมเสี่ยง 
                      ๓) Performance (เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินงำน) ประกอบด้วยกำรระบุควำมเสี่ยง                    
กำรประเมินระดับควำมรุนแรง กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง กำรตอบสนองควำมเสี่ยง และกำรพิจำรณำภำพรวมของ
ควำมเสี่ยงองค์กรทั้งหมด 
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                      ๔) Review & Revision (กำรทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย กำรประเมินควำม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรทบทวนควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและระดับควำมเสี่ยง และ
กำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
                      ๕) Information, Communication & Reporting (สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรรำยงำน) 
ประกอบด้วย กำรใช้สำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ สนับสนุนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรรำยงำนควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำร รวมทั้งวัฒนธรรมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

สิ่งที่ COSO พยำยำมมุ่งเน้นน ำเสนอในกำรปรับปรุงนี้ คือกำรแสดงให้เห็นว่ำกำรบริหำร   
ควำมเสี่ยงองค์กรนั้น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกำรสร้ำงคุณค่ำผ่ำนกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่ำงแท้จริง 

         “Good risk management and internal control are necessary for long 
term success of all organizations.” – COSO 
(บทควำมจำก TRIS Academy Club Issue4 January 2018, "Organizational Excellence" โดย ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ 
ผู้อ ำนวยกำร สถำบันวิทยำกำรจัดกำร ทริส คอร์ปอเรชั่น ) 
 

1.4.2.2 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
แบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่ส าคัญมี ดังนี้ 

แบบเดิม ERM 
ท ำแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่ำย ๆ ท ำแบบบูรณำกำรทั่วทั้งองค์กร 
บริหำรแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหำแล้วค่อยแก้ไข) บริหำรแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น) 
ท ำเป็นครั้งครำวหรือเฉพำะกิจ ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นด้ำนลบเพื่อลดควำมเสียหำย มุ่งเน้นด้ำนบวกด้วยโดยแสวงหำโอกำสที่จะเป็น 

ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้ำนลบ 
 

1.4.3. ISO 37001:2016  Anti-bribery Management Systems : ABMS 
                   ISO 37001 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรกำรต่อต้ำนกำรติดสินบน (anti-bribery management 
systems) ซึ่งองค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน ( ISO International Standardized Organization ) 
ประกำศเมื่อ ปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแต่กำรจัดตั้งระบบ กระบวนกำรด ำเนินกำร กำรธ ำรงรักษำ และกำรปรับปรุง
พัฒนำระบบกำรจัดกำรกำรติดสินบน ต้องมีกำรด ำเนินกำรด้วยมำตรกำรอย่ำงเป็นระบบที่สมเหตุสมผล เหมำะสม 
เพียงพอเพ่ือป้องกันกำรติดสินบน ที่ครอบคลุม 

    โครงสร้ำง STRUCTURE OF ISO 37001 STANDARD ประกอบด้วย 
    ๑. Scope ขอบเขต 
    ๒. Normative references กำรอ้ำงอิงตำมกฎเกณฑ์ 
    ๓. Term and Definitions ข้อก ำหนดและค ำจ ำกัดควำม 
    ๔. Context of the organization บริบทขององค์กร 
    ๕. Leadership ควำมเป็นผู้น ำ 
    ๖. Planning  กำรวำงแผน 
    ๗. Support กำรสนับสนุน 
    ๘. Operation กำรท ำงำน 
    ๙. Performance Evaluation กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
    ๑๐.Improvement กำรปรับปรุง 

                       ในส่วนโครงสร้ำงของ ISO 37001 ข้อ ๔ ได้ก ำหนดให้มีหลักกำรประเมินควำมเสี่ ยง 
กำรติดสินบน (Bribery Risk Assessment)  
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           ๒. นิยาม “โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องด าเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้ วัดความเสี่ยงการทุจริต” 
หมายถึง 
    (๑) รำยกำรที่หน่วยรับงบประมำณ  “ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน  
วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง” 
    (๒) รำยกำรที่หน่วยรับงบประมำณ  “ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน  
วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 

                โครงกำรตำม (๑) หรือ (๒) ให้หมำยถึง ค ำของบประมำณและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงบประมำณ 
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ส่วนที่ ๓ 
กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

1. กลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินการสกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
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2. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องด าเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย หมายถึง   
                ๑) รำยกำรที่หน่วยรับงบประมำณ “ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่  
                    ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” 
  ๒) รำยกำรที่หน่วยรับงบประมำณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่  
                    ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 

                โครงกำรตำม ๑) หรือ ๒) ให้หมำยถึง ค ำของบประมำณ และงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงบประมำณ 
 
                     
 

แนวทางในการขับเคลื่อนการทุจริตเชิงนโยบาย

ในการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่

กำรริเริ่มโครงกำร ขณะด ำเนินโครงกำร หลังสิ้นสุดโครงกำร

- ให้หน่วยรับงบประมาณท่ีจะขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี  “รายการในงบลงทุน 
วงเงินต้ังแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่
มีการจัดซ้ือจัดจ้าง” จะต้องจัดท า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
โครงการพร้อมเสนอมาตรการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
ยื่นต่อส านักงบประมาณพร้อมค าขอ  
 

-  ให้ ส านั กงบประมาณ จะต้ อง
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ  
 

 

 

 

 

 

 

- ให้หน่วยรับงบประมำณท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี “รายการใน 
งบลงทุน วงเงินต้ังแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง” จะต้องจัดท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ
พร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมส่งส านักงาน ป.ป.ท.  
  
- ให้ส านักงาน ป.ป.ท. หน่วยงานตรวจสอบ 
( ส า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ  (ค .ต .ป . )  ต รวจสอบภาย ใน
หน่วยงาน) ด าเนินการตรวจติดตามการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
 

 - หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง./ตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำน ค .ต .ป .  ประจ ำ
กระทรวง ติดตำม ก ำกับ ดูแล ตำมมำตรกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

 

 

 

- หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรน ำข้อมูลเข้ำ
ร ะ บ บ  eMENCR ( ร ะ บ บ ติ ด ต ำ ม
ประเมินผลแห่งชำติ)                            

-  ส ำนั ก งำนกำรตรวจ เ งินแผ่ นดิ น 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผล (ค .ต.ป.) 
ประจ ำกระทรวง ของแต่ละหน่วยงำน ท ำ
กำรประเมินผลโครงกำรและรำยงำนผล
ส่ง ส ำนักงำน ป.ป.ท.ในฐำนะเจ้ำภำพ
หลัก 

-  ส ำ นั ก ง ำน  ป .ป .ท .  ส รุ ปผลกำร
ด ำเนินกำรในภำพรวมรำยงำนต่อ ศอตช. 
หรือ คณะรัฐมนตรี เพื่อทรำบ 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

ส่วนที่ ๔  

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

             มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต สำมำรถจะช่วยลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต กำรออกแบบและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม  
จะช่วยลดควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้  ทั้งนี้ กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกัน
องค์กรในระดับหนึ่งว่ำ กำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด 
โอกำสที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้ นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำ
องค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นหำ หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่ำง ๆ ภำยใน
องค์กร ที่อำจเป็นช่องให้เกิดกำรทุจริต และเป็นกำรมุ่งหำควำมเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดกำรกระท ำกำรทุจริต
ในอนำคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 

๑. วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
           ๑) เพ่ือสร้ำงมำตรกำรในป้องกันและกำรลดโอกำสกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ 
          ๒) เพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมม่ันใจต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ 

๓) เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำขององค์กรต่อผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมำภิบำล และ 
    ควำมซื่อตรงขององค์กร 
๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
 

2. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้ 

   ๑) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
          ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                ๓) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

          ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                                ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา                 
จาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้    
   ➢ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  

➢ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น 
โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 
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๑๔ 

 

 

 

 

 

ในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงในกำรก ำหนดเกณฑ์ โอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ทั้งนี้หน่วยงำนต้องเป็นผู้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ตำมควำมเหมำะสมของ
กระบวนงำนหรือโครงกำรที่ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

๑. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตมำกกว่ำ ๕ ครั้งต่อปี 

๔ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี 

๓ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี 

๒ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี 

๑ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี 

 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดได้สูงมำก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป ) 

๔ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ ) 

๓ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนบำงครั้ง (ร้อยละ ๕ ) 

๒ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนน้อยมำก (น้อยกว่ำร้อยละ ๓ )  

๑ เหตุกำรณ์ไม่น่ำมีโอกำสเกิดข้ึน ( ไม่เกิดขึ้นเลย)  
 

 

  RISK 
Likelihood IMPACT 

ตัวอย่าง การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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๒. ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๕ ควำมเสียหำยตั้งแต่........................... บำท ถึง......................... บำท 

๔ ควำมเสียหำยตั้งแต่.......................... บำท ถึง......................... บำท 

๓ ควำมเสียหำยตั้งแต่.......................... บำท ถึง......................... บำท 

๒ ควำมเสียหำยตั้งแต่......................... บำท ถึง......................... บำท 

๑ ควำมเสียหำย.................................. บำท หรือน้อยกว่ำ 
 
 
 
 
 

๓. ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)  ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
๕ - เกิดควำมเสียหำยต่อรัฐเจ้ำหน้ำที่ถูกลงโทษชี้มูลควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรทำง 

  ยุติธรรม  
- เกิดกำรฟ้องร้องต่อศำล หรือหน่วยงำนก ำกับดูแล องค์กรตรวจสอบท ำกำรตรวจสอบ 
  ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 

๔ - ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนติดลบเรื่องควำมโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ 
  ลงข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และสังคมให้ควำมสนใจ 
- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีกำรออกข่ำว 

๓ - หน่วยตรวสอบของหน่วยงำน หรือหน่วยตรวจสอบจำกภำยนอกเข้ำตรวจสอบ 
  ข้อเท็จจริง 
- มีกำรส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งค ำถำมต่อกำรท ำงำนโดยไม่ได้รับค ำตอบที่ชัดเจน 

๒ - ปรำกฏข่ำวลือที่อำจพำดพิงคนภำยในหน่วยงำน มีคนร้องเรียน แจ้งเบำะแส 
- เริ่มมีควำมกังวลและสอบถำมข้อมูล 

๑ - แทบจะไม่มี 
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           4. ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลัง  กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 

 

5. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสเกิด (Likelihood) 

๕ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตมำกกว่ำ ๒๐ ครั้งต่อปี 
 

๔ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี 
 

๓ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี 
 

๒ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี 
 

๑ โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี 
 

ผลกระทบ (Impact) 

๕ กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมำก 
(ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บำท ขึ้นไป) 
  

๔ กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง 
(ตั้งแต่๑,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท) 

๓ กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับปำนกลำง 
(ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ –๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท) 
  

๒ กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ำ 
(ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท) 
  

๑ กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ำมำก 
(ต่ ำกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท) 
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Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง  สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

      สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
     สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   
     สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

     สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                เป็นขั้นตอนกำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต และกำรจัดระดับควำมรุนแรงของ 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตโดยกำรอธิบำยรำยละเอียดเหตุกำรณ์ที่มีโอกำสเกิดควำม
เสี่ยงกำรทุจริตว่ำมีรูปแบบพฤติกำรณ์กำรทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนของกระบวนงำนหรือโครงกำร  
ที่ท ำกำรประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจน  มำกที่สุดว่ำ ใคร ท ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร โดยผู้ปฏิบัติงำนหรือรับผิดชอบ 
กระบวนงำนหรือโครงกำร (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงำน อำจมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก ด้วยก็ได้ เนื่องจำกกำรประมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือ
บิดเบือนในควำมบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่ำนั้น 

                กำรค้นหำควำมเสี่ยงกำรทุจริต ค้นหำจำก ควำมเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดซ้ ำสูง   
มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor ) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพยำกรณ์ 
ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นกำรตั้งสมมุติฐำนหรือ เป็นกำรพยำกรณ์ล่วงหน้ำที่อำจ
เกิ ดขึ้ น ในอนำคตเ พ่ิ ม เติ ม (Scenario)  เป็ นกำรมองข้ อมู ลไปข้ ำงหน้ ำ  ( Forward looking information)   
โดยไม่ค ำนึงว่ำหน่วยงำนมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยกำรมองควำมเสี่ยงกำรทุจริตด้วย
ข้อมูลที่เลวร้ำยที่สุด (Worst Case) หลักกำรที่ส ำคัญ ต้องไม่เอำปัญหำหรือข้อจ ำกัด จำกกำรบริหำรงำน 
ในปัจจุบัน เช่น ทรัพยำกร คน พำหนะ ระบบเทคโนโลยี  ไม่มีหรือไม่พอบุคลำกรไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ไม่มี
จิตส ำนึก ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่กำรด ำเนินงำนอำจไม่บรรลุเป้ำหมำยมำปนกับควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพรำะจะท ำให้
ละเลยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
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                 กำรให้คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพิจำรณำจำก  
๒ ปัจจัย คือ โอกำสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(Risk Score) ว่ำอยู่ในระดับ สูงมำก  สูง ปำนกลำง หรือต่ ำ  ตำมเกณฑ์ที่หน่วยงำนได้ก ำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑  โดย
ตำรำงกำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรให้คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริต และระดับควำมรุนแรงของ 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ตำมตำรำงแบบฟอร์มที่ ๑         

 

 
 

 
กำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรให้คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริต และระดับควำมรุนแรงของควำม

เสี่ยงกำรทุจริต      
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      Risk Score (L x I) 
Likelihood Impact Risk Score 

  

 

      
 

 
 

 

 

     

  

 

    

      

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

 

   

ระบุขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ

กระบวนงานหรือ
โครงการตั้งแต่  ต้น
จนสิ้นสุด ท่ีท าการ

ประเมิน 

ระบุประเด็นความเสี่ยง
การทุจริตในแต่ละ
ขั้นตอนของการ

ด าเนินงานโดยละเอียด 
อธิบายรูปแบบ /วิธีการ

ท่ีอาจเกิดการทุจริต 
ในอนาคต 

 

ให้คะแนน ตำม
เกณฑ์ L และ I 
ตำมท่ีหน่วยงำน

ก ำหนด 

 

น าผลคูณ (L x I)   
ใส่คะแนน และระดับว่า 
สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ า           

(ดูตามตารางจัดระดับ
ความรุนแรงความเสี่ยง

การทุจริต) 

 

แบบตารางการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 



- 21 - 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
                                  มำตรกำร หมำยถึง วิธีกำรหรือแนวทำงที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือควบคุม หรือลดโอกำสควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต  โดยควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมำท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต ส่วนล ำดับควำมเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในล ำดับต่อมำ มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตอำจมีหลำกหลำยวิธีกำร หน่วยงำนควรท ำกำรคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินควำมคุ้มค่ำเหมำะสมกับ
ระดับควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ได้จำกกำรประเมิน มำประกอบด้วย                     

                    กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ให้น ำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตของกระบวนงำนหรือโครงกำรที่ท ำกำรประเมินของหน่วยงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place)  
มำท ำกำรประเมินว่ำมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูค ำอธิบำยเพ่ิมเติม) เพ่ือพิจำรณำจัดท ำ
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดยมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง
กำรทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีควำมสอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีกำรติดตำมเพ่ือประเมินกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกิจกรรมตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่ก ำหนดไว้เพ่ือเป็นกำรยืนยันผลว่ำ
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด หรืออำจต้องเพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตใหม่หำกพบว่ำรูปแบบกำรทุจริตหรือมีสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตำมวงจร PDCA 
ตำมตำรำงแบบฟอร์มที่ ๒  
 

ระดับ ค าอธิบาย 
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ด ี
กำรควบคุมมีควำมเข้มแข็งและด ำเนินไปได้อย่ำงเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับท่ี

สมเหตุสมผลว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้ 

พอใช้ 
กำรควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่ำจะไม่ท ำให้เกิดผลเสียหำยจำกควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้ 

อ่อน 
กำรควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจำกมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล 

กำรควบคุมไม่ท ำให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้ 

 

 
 
 
 



- 22 - 
 

แบบการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ
............................................................................................ 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/
ประเด็นความเสี่ยง                  

การทุจริต 

มาตรการควบคุม
หรือป้องกัน                 

ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร :  

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต :  

 

    

๒. ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร :  

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต :  

    

๓.   

 

 

 

 

   

๔. 

 

 

     

๕. 

 

 

     

6. 

 

 

     

       

 

 

มีวิธีกำร
ด ำเนินกำร 

ตำมมำตรกำร 
ที่ก ำหนดไว้

อย่ำงไร 
 

ระบุขั้นตอน 
กำรด ำเนินโครงกำร
และประเด็นควำม

เสี่ยงกำรทุจริต 
ทีม่ีระดับควำมเสี่ยง 

สูงมำก/ สูง / 
ปำนกลำง  

ที่ได้จำกกำร
ประเมิน 

 

ก ำหนด
มำตรกำร

ควบคุม หรือ
ป้องกัน 

 ควำมเสี่ยง 
ให้สอดคล้อง
กับประเด็น
ควำมเสีย่ง 
ที่ระบุไว ้

 

ระยะ 
เวลำใน

กำร
ด ำเนินกำร 

แต่ละ
ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ
ในกำร

ด ำเนินกำร 
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  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต หรือสถำนะแผนบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน โดยห้วงระยะเวลำของกำรรำยงำนผลขึ้นอยู่กับหน่วยงำน 
เช่น รำยงำนทุกเดือน ทุกไตรมำส โดยแบบในกำรรำยงำนหน่วยงำนสำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม  
 
แบบรายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการ............................................................................................... 

 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ/ประเด็นความ

เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยง 

การทุจริต 

ผลการด าเนินการ 

๑. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

  

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

 

๓. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 

  

4. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 

  

5. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
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3. แนวทางการจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
    3.๑ แนวความคิด 

 

 มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่จัดส่ง
ส านักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่าน ๆ มาพบว่า ส่วนใหญ่ได้น าขั้นตอนการปฎิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายและมาตรการ
อบรมปลูกจิตส านึก โครงการอบรมให้ความรู้ หรือนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ประกาศในภาพรวม
ขององค์กรมาก าหนดเป็นมาตรการ โดยไม่สอดคล้อง ตรงประเด็นจุดเสี่ยงการทุจริตที่แท้จริง คู่มือฉบับนี้ขอน าแนว
ตัวอย่าง การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ เพ่ือให้คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
            การจัดท ามาตรการเป็นวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่ต้องการอันดับแรก
ของการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายจะต้องมี
วิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการน าเข้า (Input) เช่น ขั้นตอน กระบวนงาน เพ่ือท าให้มาตรการ 
ที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมากกว่า ๑ อย่าง ผลลัพธ์นั้นเป็นผลพลอยได้ (By Product) ของ
มาตรการที่ก าหนดไว้          
            ข้อมูลที่น ามาจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็นต้นน้ า  
เพ่ือน ามาสู่การก าหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ า ส่วนมาตรการที่ก าหนดไว้ต้องน าสู่การบังคับใช้  
ด้วยการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือน ามาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนอง รูปแบบพฤติการณ์ของความเสี่ยงที่ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ า 
มาตรการต่างๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบการทุจริต มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบ 
อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 
 

3.๒ แนวตัวอย่าง การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) 
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Control 
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3.๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)  
                  Operational Control การระบุว่ำมำตรกำรควบคุม ขั้นตอนตรวจสอบกำรท ำงำน หรือ

ข้อปฏิบัติอะไรที่ใช้ลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริต เช่น 

                       ➢ จัดให้มี Documentation ในกำรปฎิบัติงำน เช่น กำรบันทึกภำพ เสียง ฯลฯ 

                ➢ กำรใช้เอกสำร กำรรับรองตนเองเพ่ือควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ หรือ
ตรวจสอบได้ยำก หรือไม่สำมำรถพิสูจน์ได้  
                 ➢ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจทาน 

                ➢ กำรกระทบข้อมูล อย่ำงน้อย ๒ แหล่งข้อมูลให้ตรงกัน  
                ➢ กำรตรวจนับทำงกำยภำพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสำรอย่ำงเดียว) 
                  ➢ กำรใช้ระบบเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรให้บริกำร เพ่ือลดกำรเผชิญหน้ำ  
                  ➢ เปลี่ยน/ปรับ Process 
                  ➢ ลดขั้นตอน ลดดุยพินิจ  
 

  ๓.2.2 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เช่น 
                      3.2.2.1 การเปิดเผยข้อมูล 

                             ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมูลของรัฐบาลที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน าไปใช้ต่อหรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ ากัดใดๆ (องค์การสหประชาติ, 2016) รัฐบาล
เปิด คือ วัฒนธรรมการก ากับดูแลที่ส่งเสริมหลักการของความโปร่งใส ความชื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอันท่ีจะสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม (OECD, 2017)  
 

คุณลักษณะของข้อมูลเปิด  (World Wide Web Foudation, 2015) 
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➢ ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data) 
 ๑) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete) 
 ๒) เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary) 
 ๓) อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของข้อมูล (Timely) 
 ๔) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 
 ๕) สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้  
                              (Machine Process able) 
 ๖) ต้องเปิดเผยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 
 ๗) ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary) 
 ๘) ทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูลได้ (License-free) 
 
 

               การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ประชาชน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  
ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลในการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย 
และเพ่ิมมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการท างานและการใช้อ านาจของ
ภาครัฐ ลดโอกาสการเกิดทุจริตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การปฎิบัติราชการสามารถบรรลุเป้าประสงค์
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศและพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ 
                         3.๒.๒.๒ การจัดท าแนวปฎิบัติที่ดี เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงกำรเรียก-รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่ำเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับ
สินบน สินน้ าใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงกำรก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน จากการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงานที่ท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะงานของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือแนวทางที่ประกาศในภาพรวมของหน่วยงาน 
ที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภทที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจน) 
      ตัวอย่าง กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ จำกกำรปฎิบัติหน้ำที่ ต้องสำมำรถตอบ
ค ำถำมนี้ให้ได้ก่อน 

- ใครให้ ถ้าไม่ใช่เรามตี าแหน่งหน้าที่นี้เค้าจะให้เราหรือไม่ 
- ให้อะไร ของขวัญ สินน้ าใจ หรือการเลี้ยงรับรอง หรูหราหรือแพงเกินไปหรือไม่ 
- ให้เมื่อใด ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งในการให้หรือเลี้ยงรับรอง เช่น ใกล้การขออนุมัติ  
   อนุญาต ต่อใบอนุญาต ประมูลโครงการของรัฐ  
- ท าไมต้องรับ รับแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจ หรือเอ้ือประโยชน์ภายหลัง 
  หรือไม ่ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น 

                        สินบน (Bribery) :  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้   
การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการ 
หรือไม่กระท าการท่ีขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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                         ค่าอ านวยความสะดวก :  คือค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
อย่างไม่เป็นทางการเป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการหรือเป็นการ
กระตุ้นให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการกระท าอันชอบด้วย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น 
   ค่ารับรอง และของขวัญ ค่ารับรองและของขวัญ : เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้รับบริการรัฐ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ าใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจ
รวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรก านัล ฯลฯ 
    สินน้ าใจ :  คือความเอ้ือเฟ้ือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ าใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแล
กันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐของผู้รับในอนาคต 
                       ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงินรวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสดและ 
สิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้   
  ข้อควรระวัง : กำรรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยธรรมจรรยา”และการรับ
ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ จะมีควำมแตกต่ำงกัน  โดยธรรมจรรยำ: หมำยถึง กำรรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้จำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสเทศกำลหรือวันส ำคัญ ซึ่ งแตกต่ำงจำกกำรรับของขวัญ 
ของก ำนัล จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจมีควำมเสี่ยงเป็นกำร
รับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests: COI) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ระหว่ำง กำรขัดกันของประโยชน์ส่วนตนของเจ้ำหน้ำที่ นักกำรเมือง หรือพนักงำนที่น ำมำตัดสินใจในกำรด ำเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม จนท ำให้เกิดควำมไม่เป็นกลำง ไม่มีควำมสมดุลและไม่ถูกต้องของผลประโยชน์  
ที่จะเกิดข้ึนกับส่วนรวมตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้เท่ำที่ควร ซึ่งปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะสำมำรถน ำไปสู่กำรทุจริตได้ 
                      ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มี ๓ ประเภท ได้แก่ 

                    ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) คือ มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและสำธำรณะเกิดข้ึน 

                    ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คน
เห็นว่ำมี แต่จริงๆอำจไม่มีก็ได้ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่ำกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่ำง
มีจริยธรรมเท่ำนั้นแต่ต้องท ำให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

                    ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะ
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต 
                             ส าหรับลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริต
แห่งชาติก าหนดในปัจจุบันมี ๙ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ 
๒. กำรท ำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด 
๓. กำรท ำงำนหลังจำกพ้นต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่หรือเกษียณอำยุรำชกำร 
๔. กำรท ำงำนอำชีพพิเศษที่ตรงกับหน้ำที่ของรัฐ 
๕. กำรใช้ข้อมูลภำยในของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
๖. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
๗. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือผลทำงกำรเมือง 
๘. กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
๙. กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐ

อ่ืนลักษณะพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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          3.๒.๓ การควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control)  
          กำรออกแบบระบบตรวจเฝ้ำระวัง (MONITORING SYSTEM) วงรอบกำรติดตำมผลและ/หรือรอบ
กำรสุ่มตรวจสอบ ตรวจอะไร ใครเป็นผู้ตรวจ เป็นระยะตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงกำร/กำรตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้ำ 
(Surprise check) หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) กำรแบ่งแยกหน้ำที่ 
เพ่ือลดช่องทำงในกำรเกิดกำรทุจริต ตำมหลัก 3-Lines of Denfense ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability 
System) เป็นต้น 

 

แบบการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ............................................................................................ 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/
ประเด็นความเสี่ยง                  

การทุจริต 

มาตรการควบคุม
หรือป้องกัน                 

ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร :  

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต :  

 

    

๒. ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร :  

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต :  

 

    

๓.   

 

 

 

 

   

๔.      

 

 

 

 

มีวิธีกำร
ด ำเนินกำร 

ตำมมำตรกำร 
ที่ก ำหนดไว้

อย่ำงไร 
 

ระบุขั้นตอน 
กำรด ำเนินโครงกำร
และประเด็นควำม

เสี่ยงกำรทุจริต 
ทีม่ีระดับควำมเสี่ยง 

สูงมำก/ สูง / 
ปำนกลำง  

ที่ได้จำกกำร
ประเมิน 

 

ก ำหนด
มำตรกำร

ควบคุม หรือ
ป้องกัน 

 ควำมเสี่ยง 
ให้สอดคล้อง
กับประเด็น
ควำมเสีย่ง 
ที่ระบุไว ้

 

ระยะ 
เวลำใน

กำร
ด ำเนินกำร 

แต่ละ
ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ
ในกำร

ด ำเนินกำร 
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     ๓.๓ การรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจริต 

  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต หรือสถำนะแผนบริหำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริตต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน โดยห้วงระยะเวลำของกำรรำยงำนผลขึ้นอยู่กับหน่วยงำน เช่น รำยงำน  
ทุกเดือน ทุกไตรมำส โดยแบบในกำรรำยงำนหน่วยงำนสำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม  
 
แบบรายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการ............................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ/ประเด็นความ

เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยง 

การทุจริต 

ผลการด าเนินการ 

๑. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

  

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

 

๓. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 

  

4. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

 

  

5. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
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๔.  แบบรายงาน/แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
            ส านักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่
และได้ก าหนดแบบรายงาน/แบบประเมิน ดังนี้ 
 1. แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมค าของบประมาณ ส่งส านักงบประมาณ มีจ านวน ๒ แบบ ได้แก่  
                แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
            แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 
              2. แบบรายงานที่ต้องส่งส านักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง มีจ านวน  ๔ แบบ ได้แก่ 

แบบ ๐๒.๑ ข้อมูลโครงการ 12 รายการ 
แบบ 02.2 แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ     

ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น ๓ หมวด รวม  14 รายการ ได้แก่  
        - หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (4 รายการ) 

      - หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่า การควบคุมก ากับและ 
                                     ตรวจสอบ (3 รายการ) 
   - หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสนากรด าเนินโครงการ (7 รายการ) 
แบบ 02.3  แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
แบบ 02.4 แบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
 

        3. แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนิน 
            โครงการขนาดใหญ่  (ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบ และตรวจสอบภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ ) 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 32 - 
 

๑. แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมค าของบประมาณ ส่งส านักงบประมาณ 
    จ านวน ๒ แบบ ได้แก่  

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
          แบบ ๐๑.๒ แผนบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่    
 

 

ชื่อโครงการ................................................................................................................................................. 
หน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
ท่านมีแผนที่จะน าโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือไม่   
               มี              ไม่ม ี
ท่านมีแผนที่จะน าโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  
(Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่         มี          ไม่มี 
 

 
ล าดับที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

คะแนนความเสี่ยงการทุจริต                    
(Risk Score)   

Likelihood 
 

Impact Risk Score 
(Lx I) 

1.  
 
 

    

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

3.  
 
 
 

    

4. 
 

 
 
 
 

    

5. 
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(แบบ ๐๑.๒) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ............................................................................................ 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/
ประเด็นความเสี่ยง            

การทุจริต 

มาตรการควบคุม 
หรือป้องกัน                 

ความเสี่ยงการทจุริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

3.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 

 

 

 

   

4. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

5. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

6.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
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2. แบบรายงานที่ต้องส่ง ส านักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  
- แบบ ๐๒.๑ แบบรายงานข้อมูลโครงการ (12 รายการ) 
 

- แบบ ๐๒.๒ แบบการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ (3 หมวด 14 รายการ) 

 - หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (4 รายการ) 
 - หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม ก ากับและตรวจสอบ      
                              (3 รายการ) 
 - หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสนากรด าเนินโครงการ (7 รายการ) 
 

- แบบ ๐๒.๓  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

- แบบ ๐๒.๔  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

                    - แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายใน 
                      การด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
                      (ส าหรับหนว่ยงานตรวจสอบ และตรวจสอบภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 35 - 
 

(แบบ 02.1) แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๒ รายการ 

รายการ รายละเอียดข้อมูลโครงการ 

๑. 

๒. 

๓. 

 

 

๔. 

๕. 

๖. 

๗ 
 

๘. 

    ๙. 

   ๑๐. 

 

   ๑๑. 

 

 

     

   ๑๒. 

ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................................  

ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. ............. 

งบประมาณ 

      3.๑ งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร (งบในค าของบประมาณ) ..................................................... 

      3.๒ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร...............................................................................................  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................................................................................  

พื้นที่ด าเนินโครงการ ........................................................... 

ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ------------------------------------ 

วิธีด าเนินโครงการ เช่น หน่วยงานด าเนินการเอง  หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทนกัน
ให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ  (ถ้ามีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ระบุวิธี)....................................................................... 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ...................................................................................................................  

โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ ..................................................... 

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

ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับอ่ืนๆ 

      ๑๑.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้าน.................................................. 

      ๑๑.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น..........................................................................  

        ๑๑.๓  แผนระดับอื่นๆ .................................................................................................................. . 

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ ...................................................................................................................  

ต าแหน่ง.................................................................สังกัด.......................................................................  

เบอร์โทรศัพท์........................................................ .E-mail……………………………….………………..…..……  

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

 
หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ 

เกณฑ์การประเมิน มี ไม่มี ค าอธิบาย/ 
แนบเอกสารอ้างอิง 

1 หน่วยงานมีการจัดท าการประเมินความเสี่ยงและแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดท าค าขอ
งบประมาณต่อส านักงบประมาณ* 
 

   

2. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยง
และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้ว* 
 

   

3. หน่วยงานได้มีการน าข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ  
ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณา
ประกอบการการศึกษาด้วย  
 

   

4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะด าเนินการมี
ผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอ่ืนหรือไม่ 
หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อ
ผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะ
ด าเนินการในอนาคต 
 

   

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
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หมวดที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ 3 รายการ 
เกณฑ์การประเมิน มี ไม่มี ค าอธิบาย/ 

แนบเอกสารอ้างอิง 
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างาน รับผิดชอบ
ในการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางด้าน
การเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความคุ้มค่าในการ
ด าเนินโครงการ 
 

   

2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมาย
บุคลากรรับผิดชอบในการจัดท าการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

   

3. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
(เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง เป็นต้น) 
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หมวดที่ ๓ การเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 7 รายการ 
เกณฑ์การประเมิน มี ไม่มี ค าอธิบาย/ 

เอกสารอ้างอิง/ 
ระบุ URL 

1. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ
และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

   

2. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/
ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจ าเป็นใน
การจัดท าโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อน
ของประเทศในเรื่องใด  
 

   

3. หน่วยงานมีการสรุปผลส ารวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

   

4. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย 
 

   

5. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้
ความเห็นชอบแล้ว 
  

   

6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่
ให้ทุกคนสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ า 
(Open-licensed) ห รื อ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง มื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ เช่น ไฟล์ Word/ 
Excel  
 

   

7. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้
ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุ
ต่าง ๆ ไว้ที่ ป้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอ่ืนๆ 
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(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนิน

โครงการ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      คะแนนความเสี่ยงการทุจริต                    

(Risk Score)   
Likelihood 

 
Impact Risk Score 

(L x I ) 
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 (แบบ ๐๒.๔) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ............................................................................................ 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/
ประเด็นความเสี่ยง                  

การทุจริต 

มาตรการควบคุม
หรือป้องกัน                 

ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

๒. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  

 

    

๓. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 

 

 

 

   

4. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 

 

    

5. 

 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
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3. แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน 
    โครงการขนาดใหญ่ (ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบ และตรวจสอบภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ) 

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ................................................................................................................................ 

ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................................  

พื้นที่ด าเนินโครงการ......................................................................................................................................... 

งบประมาณ...................................ล้านบาท       รายการปีเดียว (ปีงบประมาณ พ.ศ....................)  
                                                          รายการผูกพัน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ..................) 

วิธีด าเนินโครงการ............................................................................................................................................. 

 เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

 เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ.......................................ต าแหน่ง ................................... เบอรโ์ทรศัพท์.......................... 
ล าดับ ขั้นตอน/ประเด็นความ

เสี่ยง/ระดับความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนและมาตรการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ข้อสังเกตที่
ค้นพบจากการ
ตรวจ ติดตาม 

ข้อพิจารณา/
ข้อเสนอแนะ 

มาตรการ 
ตามแผน 

ผลการด าเนินการ 
ตามแผน 
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ตัวอย่างและกรณีศึกษาความเสี่ยงการทุจริต 
การก าหนดราคากลาง 

➢ ไม่มีการถอดแบบจริง 
➢ ก าหนด Factor F ไม่ถูกต้องตามประเภทงาน 
➢ ก าหนดปริมาณงานและค่าแรงสูงเกินจริง 
➢ ก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
➢ ไม่มีการสืบราคาจากผู้ขายท้องตลาด แต่สืบราคาจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือสืบจากผู้ไม่มี

อาชีพนั้นๆโดยตรง ท าให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด                 

โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  
➢ การจัดจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่น สร้างถนนท าท่อระบายน้ า อาจจะ

มีการคิดราคาซ่อนไว้ให้กับผู้รับจ้างบางราย ไว้ใน ปร.4 (แบบประมาณราคากลาง) บางรายการ ต่อมาจะมี
การประกาศขายแบบ แล้วจะมาเจรจากันโดยผู้รับเหมาด้วยกันหรือกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ
หน่วยงานด้วยว่ามีการตกลงจ่ายที่ ...... เปอร์เซ็นต์ และให้แก่ผู้ควบคุมงาน ..... เปอร์เซ็นต์ ถ้าเจรจาตกลง
กันได้แล้วก็จะสรุป ว่าจะให้ผู้รับเหมารายใดเป็นผู้ได้งาน โดยอาจมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้มาซื้อ
แบบรายอ่ืน ๆ ที่ตกลงว่าจะไม่เข้ามารับงาน ซึ่งผู้รับเหมาจะท าการยื่นราคาสูงกว่าราคากลางที่ก าหนดไว้
บางรายก็ไม่ยื่นซองประกวดราคา เมื่อเปิดซองก็จะได้ผู้รับเหมาที่ตกลงกันไว้แล้ว ผู้รับเหมาจะเข้ามา
ด าเนินการก่อสร้างโครงการ กรณีที่สัญญาระบุการแบ่งงวดงานไว้ ๒ งวด เมื่อส่งงานงวดที่ ๑ ก็จะมีการ
จ่ายเปอร์เซ็นต์ให้ครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ แล้วแบ่งจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน .... เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเนื้องาน
บางอย่างผู้รับจ้างอาจจะท าไม่ตรงตามมาตรฐาน ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เช่น  

➢ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ าเช่นจะต้องท าการกดเข็มหกเหลี่ยมกลวงความยาว ๒เมตร ทุกระยะ ๑ เมตร
แล้วน าทรายหยาบรองพ้ืนหนา ๑๐ เซนติเมตร เทคอนกรีตหยาบหนา ๑๐ เซนติเมตร เพ่ือรองรับท่อ
ระบายน้ า ผู้รับเหมาบางรายไม่มีการกดเข็ม หรืออาจใช้เข็มที่มีความยาว ๑ เมตร แล้วเอาทรายลงโดยไม่มี
การเทคอนกรีตหยาบรองพ้ืนโดยที่ผู้ควบคุมงานบางรายอาจเอ้ือให้แก่ผู้รับเหมา  

➢ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแปลนจะก าหนดให้มีการบดอัดให้แน่นเพ่ือป้องกันพ้ืนทรุด แล้วมี
ผลทดสอบตามค่าที่ผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้ ผู้รับเหมาส่วนมากจะไม่มีการบดอัดจริงตามแบบ โดยจะมีการ
ท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันหรือหน่วยงานราชการมาท าการทดสอบพอเป็นพิธี แล้วท าผล
การทดสอบขึ้นมา ส่งมาให้ทางหน่วยงานที่ว่าจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับสัญญาตามแบบแปลนที่ระบุเอาไว้ 
เมื่อได้ผลการทดสอบที่ระบุว่าได้ค่าความหนาแน่นตามแบบที่ระบุ ก็จะท าการปรับทรายรองพ้ืนเข้าแบบ
ข้างเทคอนกรีตจนแล้วเสร็จ จะต้องมีการบ่มน้ าเพ่ือไม่ให้คอนกรีตสูญเสียน้ าตามมาตรฐานทางด้าน
วิศวกรรม พื้นคอนกรีตส่วนมากเมื่อเทแล้วจะไม่มีการบ่มน้ าซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ถนนทรุดคอนกรีตแตกร้าว 
เนื่องจากพ้ืนบดอัดไม่แน่น และคอนกรีตมีการสูญเสียน้ า เนื่องจากไม่ได้บ่มคอนกรีตด้วยน้ าตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม  

 
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
➢ ราคากลางอาจแพงกว่าความเป็นจริง 
➢ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแบบ สร้างเสร็จใช้งานไม่ได้ 
➢ ถังเก็บน้ าอาจจะไม่สามารถเก็บน้ าไม่สามารถส่งไปบ้านเรือนราษฎรบนพ้ืนที่สูงได้ เนื่องจากถังเก็บอยู่ใน

ระดับต่ ากว่า ส่วนจุดสุดท้าย  
➢ มีก่อสร้างบางจุดอาจน าหลักฐานจุดที่ด าเนินการมาเป็นหลักฐานเบิกจุดอ่ืนที่ไม่ได้ก่อสร้าง (วนเบิก) 
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โครงการขุดสระน้ า ขุดคลอง ลอกคลอง ขุดบ่อบาดาล 
➢ ดินอาจหาย ปริมาณดินที่ขุดอาจน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
➢ มีการค านวณงบประมาณ น าดินที่ขุดไปทิ้งแต่ไม่ระบุสถานที่ทิ้งให้ชัดเจน อาจท าให้งบประมาณส่วนนี้ 

สูงเกินความจริง ความกว้าง ความลึก ความลาดชันของขอบสระอาจไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญา  
➢ การใช้ประโยชน์อาจไม่สามารถเก็บน้ าได้จริง (ได้ใช้เงินแต่ไม่ได้ใช้งาน)  
➢ มีการดูดทรายอาจมากกว่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
➢ อาจไม่มีของหรือมีแต่ไม่ครบ ขุดไม่ครบจ านวน หรือไม่มีการด าเนินการใด ๆ แต่น าหลักฐานของอีกแห่ง

หนึ่งมาประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
➢ อาจเลือกพ้ืนที่ผิดเป้าหมาย ไม่ใช่พ้ืนที่ราบต่ า ขาดประสิทธิภาพเก็บกักน้ า  การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 

พบว่า การคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นพ้ืนที่ราบต่ า ขาด
ประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ า พ้ืนที่เป็นดินทราย พ้ืนที่เกลือ ขึ้นเป็นดินเค็ม พ้ืนที่  ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ 
คุณภาพน้ าไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือขนาดพ้ืนที่ขุดสระน้ ามีไม่เพี ยงพอ 
ตามเงื่อนไขของโครงการ 
 

 

การใช้งบภัยพิบัติ 
➢ การประกาศเขตภัยพิบัติอาจไม่ถูกต้อง ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ าท่วมปกติ                 

และภาพถ่ายประกอบการขออนุมัติไม่ตรงกับพ้ืนที่จริง บางโครงการใช้ภาพซ้ าซ้อนกันมาขออนุมัติ
งบประมาณ  

➢ อาจมีการก าหนดตัวคู่สัญญาและคู่เทียบไว้ล่วงหน้า 
➢ การอนุมัติให้ความช่วยเหลืออาจไม่ถูกต้อง เช่น ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ประเมินว่าเสียหายจนไม่

สามารถสัญจรไปมาได้ และอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนทั้งสาย 
➢ การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ถูกต้อง บางพ้ืนที่ผู้รับจ้างไม่มีอาชีพหรือศั กยภาพเพียงพอที่จะรับว่าจ้าง               

บางรายเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ต้องน าแรงงานชาวบ้านมาช่วยปรับเกลี่ยถนน ไม่มีช่าง
ควบคุมงาน บางโครงการผู้รับจ้างอาจเป็นลูกจ้างของหน่วยงานเอง 

➢ การตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง เช่น สัญญาก าหนดให้ซ่อมแซมเป็นถนนลูกรังแต่ผู้รับจ้างน าหินคลุกมาลงแทน 
➢ ถุงยังชีพอาจแพงเกินจริง สิ่งของในถุงมีคุณภาพต่ า ของไม่เหมาะสม เครื่องอุปโภคใกล้หมดอายุ  
➢ จัดชื้อจัดจ้าง ถุงยังชีพอาจไม่ครบ แต่เบิกครบ ท าใบเสร็จปลอม ร่วมมือกับผู้ประกอบการเขียนจ านวนเต็ม  

 

 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 

 

➢ จุดที่ท าการกอ่สร้างอาจไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
➢ วัสดุอาจไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามมาตรฐาน วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
➢ การจัดเรียงกระสอบอาจไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
➢ ฝายที่สร้างแล้วเสร็จอาจใช้ไม่ได้จริง 
➢ ฝายอาจหาย ไม่มีการสร้าง สร้างบางจุด ไม่สร้างบางจุด  
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โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI - CCTV 
 

➢ การก าหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
➢ ติดตั้งวงจรอาจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือซ้ าซ้อนกันเอง ติดตั้งไม่ครบ 
➢ อุปกรณ์บ ารุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริง เกินความจ าเป็น  หรือจ าเป็นน้อย 
➢ อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
➢ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัดเช่นภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัดเพราะ

ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ 
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ตัวอย่าง กรณีศึกษา 

➢ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งหนึ่ง ใช้งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
ขนาดบรรจุน้ ายาฆ่าเชื้อ ๔ ลิตร จ านวน ๓๐ เครื่อง หรือราคาเครื่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท จากบริษัทที่ 
จดทะเบียนจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดหนึ่ง ซึ่งราคาอาจแพงเกินจริง เพราะในท้องตลาด 
เครื่องพ่นละอองฝอยมีราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น 

➢ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือมีการด าเนินการหลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว 

➢ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยเพ่ิมเติมงานจากแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา ที่เป็นการเพ่ิมเติม
งานก่อสร้าง ที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่เป็นงานก่อสร้างที่ไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับงานก่อสร้างเดิมและไม่อยู่ภายใน
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม  

➢ การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่เกี่ยวกับผู้ผลิตและได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
จากส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือได้รับการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO หรือ
การระบุว่ามีตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย มีบริการหลังการขายและมีอะไหล่ส ารอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การทดสอบจากสถาบันต่าง ๆ ท าให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนราคา
ตามประกาศ ท าให้เป็นการกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเป็นการล็อคสเปค
ต้องการสินค้าจากต่างประเทศเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย 

➢ ราคากลางงานก่อสร้าง 
๑. ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด แต่ มีการสืบราคาจาก

ผู้มีอาชีพแทน 
๒. ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง 
๓. ไม่ใช้ราคาวัสดุของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์หรือส านักงาน

พาณิชย์จังหวัด 
๔. ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ) 

➢ ข้อสังเกตการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 

๑. ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น 
๒. ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบฃ 
๓. ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. น าพัสดุชิ้นใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว 
๕. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม 
๖. ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง 
๗. จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้ง ๆ ที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่ 
๘. จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอ านาจอนุมัติ 
๙. จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็น 
๑๐. มีชื่อร้านคู่เทียบเพ่ือสืบราคา แต่ไม่มีราคาในการน าเสนอ 
๑๑. คู่สัญญาและคู่เทียบมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน 
๑๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า เพ่ือขอน าชื่อบริษัท/

ร้านค้านั้นมาเป็นคู่สัญญาแทนตน 
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๑๓. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ท าการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่น าเอกสารการตรวจรับมาให้
ลงลายมือชื่อ 

๑๔. มีการซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ท าหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาสินค้า ทั้งที่หน่วยงาน
ดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสืบราคา 

๑๕. ผู้บริหารท้องถิ่น มีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คบัญชีตนเอง 
 

 เร่ืองสินบน 
                   การด าเนินการโครงการงบลงทุนที่มีการจัดชื้อจัดจ้าง อาจมีความเสี่ยงเรื่องการรับของขวัญ 
ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด อาจมีความเสี่ยงเป็นการรับสินบน โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
     Bribery สินบน ISO 37001 ได้ให้ควำมหมำยสินบนหมำยถึง กำรเสนอ กำรสัญญำ กำรให้กำรรับ  
กำร เรียกร้องผลประโชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่ำจะมีมูลค่ำเท่ำใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ท้ังในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่ใดๆ ก็ตำม โดยเป็นกำรฝ่ำฝืนกฏหมำยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำร
โน้วน้ำว หรือตอบแทนเพ่ือให้บุคคลกระท ำ หรือละเว้นกำรกระท ำอันเกี่ยวข้อง กับกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ของ
บุคคลนั้น  (ตำมควำมหมำยของ 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. 
(ที่มำ : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and 
Receiving ) 

 Gifts ของขวัญ ISO 37001 ได้กล่ำวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ใน 
ข้อก ำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อด้ำนกำรด ำเนินกำร (Operation) โดยก ำหนดว่ำ “องค์กรต้องด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรที่ออกแบบขึ้นเพ่ือป้องกันกำรเสนอ กำรให้ หรือกำรรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต กำรบริจำค และ
ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อกำรเสนอ กำรให้ หรือกำรรับสำมำรถพิจำรณำอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลได้ว่ำคือ
สินบน” . .  (ตำมควำมหมำยของ 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 (ที่ ม ำ  :  Bureau Veritas Certification 
Services The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and Receiving ) 

          มำตรำ ๑๒๘ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำร
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๓ ให้นิยำม “กำรรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดตำมธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติ 
หรือบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำท  
ที่ปฏิบัติกันมำ 
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ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
(ข้อมูลจากคู่มือพิชิตความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ UNDP น ามาเป็นตัวอย่างบางส่วน) 
 

ระยะก่อนประมูล 
➢ บรรจุรายการที่ไม่จ าเป็นไว้ในแผนการจัดชื้อจัดจ้าง 
➢ ใช้วิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร 
➢ การแก้ไขสัญญาบางอย่างท าให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควรจัดชื้อสินค้าแยก  

(เช่นกิจกรรมเพ่ิมเติมซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มีอยู่) 
➢ การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดชื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งท่ีควรจัดชื้อร่วมกัน 
➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือเอ้ือประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือก ากวม           

ไม่สมบูรณ ์
➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะก าหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” 

 
ระหว่างการประมูล 
➢ เจ้าหน้าที่จัดชื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน 
➢ ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน 
➢ การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ 
➢ การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า  
➢ เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพ่ือท าให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ 
➢ การเปิดซองประมูล เกณฑ์การประเมินที่น ามาใช้แตกต่างจากท่ีอยู่ในเอกสารการประมูล 
➢ จัดท าเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจาก

เอกสารการประมูลที่เผยแพร่ 
➢ ปฏิเสธซองประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับส าหรับสินค้าท่ีเสนอ 
➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่ 

 
ระยะหลังการประมูล 

➢ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างท าให้มีเวลามากขึ้น  
➢ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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รายนามคณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา  
๑. นายประยงค์  ปรียาจิตต์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
๒. นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
๓. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
4. นายกฤษณ์  กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
5. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ พนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  
6. พันต ารวจโทสิริพงษ์  ศรีตุลา ผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ปฏิบัติหน้าที ่

  ผู้อ านวยการกองบริหารความเสีย่งและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ 

คณะผู้จัดท า  
๑. นางสาววรัญญา ชวศุภกุล รองผู้อ านวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริต 

  ในภาครัฐ  
๒. นางปรียานุช  วิริราชวัลลภ  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  
๓. นางสาวประภาพรรณ  ธนูสนธิ์ นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ 
๔. นายกัลณวิชญ์  นวลจันทร ์  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ 
5. นางสาวบุศรากร  เพชรศิริโกศล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 
6. นายกฤษฏ์  ธวัชชัยวิสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 




