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บทน า 
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ.2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี               
และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดดัชนีที่ 10 การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการก าหนดเป็น
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                 
(พ.ศ. 2560 – 2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง                
การทุจริตจึงได้ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทวงคมนาคม ภายใต้โครงการ         
การป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้เรียนรู้แนวคิดสมัยใหม่ด้านการบริหารความเสี่ยง              
ตามกรอบมาตรฐานสากล และกรอบแนวคิดของการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในภาระงาน                     
แนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่ทันสมัย ให้เกิดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลที่ดี  สร้างมูลค่าเพ่ิม
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ทัดเทียมกัน และสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
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1. บทน า    
    

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย                
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”          
โดย ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคญั
เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ                
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ                 
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                 
ของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ                    
ร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้การปฏิบัติราชการ                        
เป็นมืออาชีพ  มีจิตบริการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน                 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)               
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”                       
มีพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน                  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน                 
ต่อการทุจริต” สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น                  
เพ่ือลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล  
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๒ 

 

1.3 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน 2557                     
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการหรือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                              
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

1.4 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็น                
ปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการด าเนินงาน เช่น การวางระบบการประเมิน                
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ 

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต            
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ดังนี้  

ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ข้อ 037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

และในเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต               
ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต น าไปสู่            
การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

1.6 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)                 
ได้วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม                    
โดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ดงันี้ 

ด้านที่  1 ประเมินความเสี่ ยงการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต                      
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก              
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ ชาติ                        
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ น าไปสู่                    
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงคมนาคม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยง               
การทุจริต เป็นมาตรการที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จึงได้จัดท ากิจกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ขึ้น เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีมาตรการ ระบบ กลไกหรือแนวทางคู่มือ              
ในการป้องกัน การทุจริตของบุคลากรภายในกระทรวงคมนาคมได้ 
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2. วัตถุประสงค์    
 

2.1 เพ่ือให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคมที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 

2.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 
 

3. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
 

3.1 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก ากับและเร่งรัด
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง (ที่มา : กฎกระทรวงคมนาคม แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560)  โดยมีอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

 

3.1.1 อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
 

(1)   ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี ส าหรับใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย                
และผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง 

(2)   พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ 

(3)  จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 

(4) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

(5)  ก าหนดบทบาทและแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศด้านการขนส่งและจราจร 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์   
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงาน

นิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่                  
ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 

(8) ด าเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการสอบสวน
อุบัติการณ์ของอากาศยาน 

(9) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร 

(10) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ ใช้ในการบริหารงานและการบริการ                       
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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 3.1.2  การแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยส่วนราชการในสังกัด และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1)   กองกลาง  (กก.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานห้องสมุด 

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

- ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของ
ส านักงานปลัดกระทรวง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  กองกฎหมาย  (กม.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและ

อาญางานคดีปกครอง และงานคดี อ่ืนที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง เว้นแต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

- ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

- ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
ของอากาศยาน 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ              
ที่ได้รับมอบหมาย 

(3)  กองการต่างประเทศ  (กตท.) มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- จัดท ายุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศ                

ด้านการขนส่งแลจราจร 
- ก าหนดบทบาทในการประชุม เจรจา และจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ                     

ด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง             

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
- ติดต่อและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 
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- เป็นศูนย์กลางประสานงานและจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ                      
ด้านการขนส่งและจราจร 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ              
ที่ได้รับมอบหมาย 

(4)  กองตรวจราชการ  (กต.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
- ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
- ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ             

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กองบริหารการคลัง  (กบค.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของส านักงานปลัดกระทรวง 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ            
ที่ได้รับมอบหมาย 

(6)  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  (กบท.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง 
- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7)  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  (กป.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง
รวมทั้งปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงในภาพรวม 

- วางแผนและด าเนินการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงาน                     
ของกระทรวง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ              
ที่ได้รับมอบหมาย 

(8)  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (กยผ.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
-    ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนการปฏิบัติราชการ

ของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
-    ประสานแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ไปสู่การปฏิบัติ            

ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน               
ในสังกัดกระทรวง 
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- ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนของกระทรวง 

- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลงานและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ             
ที่ได้รับมอบหมาย 

(9)  กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน  (กอ.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และงานคดีเงินค่าทดแทน รวมทั้ง                     

การด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์                     
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า           
แก่หน่วยงานที่เวนคืน 

- ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 
(10) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ศทส.)  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

- พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า หรือฝึกอบรม 
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ             
ที่ได้รับมอบหมาย 

(11) ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  (สคอ.)      
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

- เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุอากาศยานและเรือที่ประสบภัย และอ านวยการและประสานงาน
ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ 

- จัดท าแผนค้นหาและช่วยชีวิตแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
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- จัดท าและด าเนินการตามแผนการฝึกอบรมด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัยให้สอคล้องตามมาตรฐานสากล 

- จัดท าความตกลง ความร่วมมือ และการประชุมด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
ยานและเรือที่ประสบภัย 

- ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งก ากับดูแล ตรวจสอบ และให้ค าแนะน า                   
ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแก่หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ          
ที่ได้รับมอบหมาย 

(12) ส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน  (สสอ.)          
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน
ในราชอาณาจักร 

- รับแจ้งอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดแก่อากาศยาน และประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน 

- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
ของอากาศยาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและสถิติด้านอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของ
อากาศยาน และข้อมูลความปลอดภัยอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

- จัดท ารายงานด้านเทคนิคและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร 

- ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะเพ่ือ               
ความปลอดภัยและค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการเชิงป้องกัน 

- ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของ
อากาศยานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ           
ที่ได้รับมอบหมาย 

(13)  กลุ่มตรวจสอบภายใน  (กตส.)  
มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ

กระทรวงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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  (14)   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  (กพบ.)  
มีหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ระบบราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน

ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
- ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ 

และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ         

ที่ได้รับมอบหมาย 
(15)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  (ศปท.)  

มีหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดขอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการป้องกันและปราบปราม               
การทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวงคมนาคม 

- ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

- รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ                 
ของเจ้าหน้าที่ใสส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือ              

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ               
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๙ 

 

 

3.2  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง (ท่ีมา : กฎกระทรวงคมนาคม แบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545)  โดยมีอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

 

3.2.1 อ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม  
 

(1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

(2) สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี 
รัฐสภาและประชาชน 

(3) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอ่ืนทางการเมือง 
(4) ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี หรือ                

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 3.2.2  การแบ่งส่วนราชการส านักงานรฐัมนตรี กระทรวงคมนาคม 
 

(1) งานบริการทั่วไป มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี               
งานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน                     
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มประสานการเมือง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและ
ประสานรับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจและ                
ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและ                  
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี  
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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4. กรอบการด าเนนิงาน    

ศปท. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยง                   
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวง
คมนาคม 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.การให้นโยบายและชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวง
คมนาคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม 

 6            

2. การด าเนินการคัดเลือกกระบวนงานที่จะท าการประเมนิ
ความเสี่ยงการทุจริตและจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง 
หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมที่ 3  
(ตามท้ายหนังสือ ศปท. ที่ว.9941/2561  ลว. 3 ธ.ค.
61) 

  3           

3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  13
-

14 

          

4. หน่วยงานในสังกัด คค. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  โดยให้หน่วยงานในสังกัด คค. 
จัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 
(ขั้นตอนที่ 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ ของ ส านักงาน 
ป.ป.ท.) 

             

5. ศปท. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ
กระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและส านักงาน ป.ป.ท.  

      1       

6. หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผนบริหาความ
เสี่ยงการทุจริตพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (ขั้นตอนที่ 6 – 9 
ตามแบบรายงานฯ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 

             

7. ศปท. สรุปรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม เสนอ
ผู้บริหารและส านักงาน ป.ป.ท. 

          1   
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5. การด าเนินงาน 
  

5.1)  กิจกรรมที่ 1 : การให้นโยบายและชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ            
ของกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

 

ศปท. ได้ด าเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการให้นโยบายของผู้บริหารและชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค             
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 163 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร
สังกัดกระทรวงคมนาคม เครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จ านวน ทั้งสิ้น 163 คน โดยนายกฤชเทพ สิมลี                           
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม 
พร้อมมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และอาจารย์จิรพร สุเมธี
ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ 

1. แนวคิดของความเสี่ ยงและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ ง                      
ของการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่ 
3. กรอบแนวคิดการท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน 

โดยแบ่งช่วงบรรยาย มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 บรรยายใน หัวข้อ “แนวคิดของความเสี่ยงและความจ าเป็นในการบริหาร             

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่” 
กล่าวถึงที่มาของการจัดท ายุทธศาสตร์ องค์ประกอบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์
ความเสี่ยงขององค์กร 

ช่วงที่ 2 บรรยายใน หัวข้อ “กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่” 
โดยมีความเสี่ยงใหม่ในการท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐในอนาคต ประกอบด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง            
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และยังมีการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดย ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ.... ยกระดับการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐ                
ที่ชัดเจนในการจัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่
โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง โดยก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท า
โครงการร่วมลงทุนที่กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล 
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ช่วงที่ 3 บรรยายใน หัวข้อ “กรอบแนวคิดการท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอด                 
จากแผนปฏิบัติงาน”  โดยมีกรอบของ พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล                
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... , พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต                     
พ.ศ. 2561, พรบ. จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ น ามาประกอบการจัดท าการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต                    
ของหน่วยงาน และส านักงาน ป.ป.ท. มีการจัดท าคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการน าระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม                 
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค  เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๓ 

 

5.2)  กิจกรรมที่ 2 : การด าเนินการคัดเลือกกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
จัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมที่ 3   

ศปท. ได้ด าเนินการคัดเลือกกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดเตรียม
ข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมที่ 3 (หน่วยงานในสังกัด สปค. และ 
สรค.) ตามท้ายหนังสือ ศปท. ที่ ว. 9941/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (ดังเอกสารภาคผนวก) 
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๑๔ 

 

5.3)  กิจกรรมที่ 3 : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศปท. ได้ด าเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่  13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี                      
โดยมีนางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร  ในการจัดกิจกรรมฯ                 
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม เครือข่ายและผู้ปฏิบัติงาน                 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร               
ความเสี่ยง จ านวน 77 คน รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ “การชี้แจงแบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ใน
กระบวนการ ค้นหา ระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี ่ยงในภาระงานแต่ละส่วนพร้อมทั ้งก าหนด              
แนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงรายหน่วยงาน” อธิบายการกรอกแบบฟอร์มให้มีความเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

ช่วงที่  2 เป็นการแบ่งกลุ่มจ านวน 8 กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                        
ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษา พร้อมน าเสนอรายงาน
กลุ่มเพ่ือเป็น กรณีตัวอย่างในการจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละหน่วยงานต่อไป   

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
ระหว่างวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ ฮลิล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
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๑๕ 

 

5.4)  กิจกรรมที่ 4 : หน่วยงานในสังกัด คค. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ              
ของกระทรวงคมนาคม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  โดยให้หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่ง
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

5.4.1) ศปท.  ได้มีหนั งสือแจ้ งข้อสั่ งการของปลัดกระทรวงคมนาคม ท้ายหนั งสื อ                              
ที่ ว.652/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม โดยก าหนดกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

- รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 1 - 5  (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)  
- รอบที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 6 - 10   
  (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานแผนการบริหารความเส่ียงการทจุริตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๖ 

 

5.4.2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง             
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ดังนี้ 

 

1. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งอออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาต   
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

      การระบุความเสี่ยง 
(1) 

      การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
(2) 

      เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
(3) 

      การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
(4) 

      แผนบริหารความเสี่ยง 
(5) 

      การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
(6) 

      จัดท าระบบการบริหาความเสี่ยง 
(7) 

      การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
(8) 

      การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(9) 



  

รายงานแผนการบริหารความเส่ียงการทจุริตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม              
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๑๗ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ขั้นตอนที่ 1 ต้องมีการจัดเตรียมข้อมูล แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงาน               
ที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีเทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

  
ตารางท่ี 5.1 ตารางระบุความเสีย่ง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

 
 
 

(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ
กระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาท าการประเมิน
ความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

( เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ว า ม เ สี่ ย ง            
ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
ซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว) 

( เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ว า ม เ สี่ ย ง              
ที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติ
มาก่อน แต่มีความเสี่ยงจาก
การพยากรณ์ในอนาคตว่า           
มีโอกาสเกิด) 

 

 

 

 

 

การระดม
สมองWORK SHOP

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk dentification
ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นที่มี

โอกาสเกิด

เปรียบเทียบ
วิธีการ

ปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น

Risk Identificationการสัมภาษณ์
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๑๘ 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 5.1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ

แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือ ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง
ในช่องสีไฟจราจร 

ตารางท่ี 5.2 ตารางแสดงสถานะความเสีย่ง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

  

(ความเส่ียงระดับ
ต่ าท างาน 1 คน) 

(ความเส่ียง 
ระดับปานกลาง 
ท างานในกอง

เดียวกัน) 

(ความเส่ียง
ระดับสูงท างาน
ข้ามหน่วยงาน) 

 
(ความเส่ียง

ระดับสูงมาก 
ท างานเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก) 

 

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง ระดับสูง             
และระดับสูงมาก ที่เป็น สีเหลือง สีส้ม สีแดง จากตารางที่ 5.2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน                 
ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

 ตารางที่ 5.3 SCORING ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มติิ (หรือตารางเมทรกิสร์ะดับความเสี่ยง Risk level matrix) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

3        2        1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

3        2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

  ค่าที ่1 ขั้นตอนรอง  
มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้า
ระวัง 
 
ค่าที ่2 - 3 ขั้นตอนหลัก  
มีความจ า เป็นสู งต้องเฝ้า
ระวัง ไม่ท าจะเกิดการทุจริต
ได้ 
 
 

ค่าที ่1 ขั้นตอนมี
ผลกระทบงานภายใน 
 
 
ค่าที ่2 - 3  
ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับ                  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- มีผลกระทบทางการเงิน 
- ผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ 

 
(ผลคณูของระดับ
ความจ าเป็นของ
การเฝา้ระวัง กับ 
ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ) 

 

 

 

 

(ให้น าสถานะความเสี่ยงใน
ช่อง สีเหลือง สีส้ม สีแดง 
จากตารางที่ 5.2 มาหาค่า
ความเสี่ยงรวม) 
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๑๙ 

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
  ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 5.3 มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
คือ ดี พอใช้ อ่อน ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

คุณภาพการจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
(1-4) 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

(4-6) 
6:ระดับความ
รุนแรง (1) 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 
(6-9) 

6:ระดับความ
รุนแรง (2-3) 

 ด ี
 
 
 
 

 
ต่ า 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 

 พอใจ 
 
 
 
 

 
ค่อนข้างต่ า 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 อ่อน 
 
 
 
 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนข้างสูง 

 
สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความ
เ สี่ ย ง  ไ ม่ ก ร ะ ท บผู้ ใ ช้ ง า น /ผู้ รั บ
มอบหมาย/ไม่ผลเสียทางการเงิน/ไม่
มีรายจ่ายเพิ่ม 

จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยัง
จัดการไม่ได้ กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้
ได้รับมอบหมายแต่ยอมรับได้ 

จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย 
การจัดการเพิ่มขึ้น มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบหมาย/ยอมรับ
ไม่ได้  

( ให้น า โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่มีค่าความเสี่ยงรวมสูงๆ 
ม า เ ที ย บ กั บ ม า ต ร ก า ร                    
การควบคุม จัดการของหน่วยงาน
ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน) 
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๒๐ 

 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง              

Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ 5.4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ระดับสูง ค่อนข้างสูง  ปาน
กลาง (ช่องสีฟ้า) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงาน              
ท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 5.4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง                     
หรือปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน                        
หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมิน          
ความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 

ตารางท่ี 5.5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง..........................................................................................................  
 

 
ที ่
 

 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

 (พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต 
จากตารางที่ 5.4 ตามล าดับ ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป) 

(ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ป้องกัน
การทุจริตทีเ่กิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต เพื่อเป็นแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต) 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5.5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
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๒๑ 

 

ตารางท่ี 5.6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝา้ระวังความเสีย่ง 
ที ่ มาตรการป้องกัน

การทุจริต 
โอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

 
 
 
 

  (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ใน
ข่ายความเสี่ยง ยังไม่
ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม) 
 
 
 
 
 
 
 

(เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความ
เสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที 
ตามมาตรการ/นโยบาย/
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่
เตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง < 3 ) 

(เกิดกรณีทีอยู่ในข่ายที่ยัง
แ ก้ ไ ข ไ ม่ ไ ด้  ค ว ร มี
ม า ต ร ก า ร / น โ ย บ า ย /
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น 
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยง
การทุจริตไม่ลดรงระดับ
ความรุนแรง > 3 ) 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 5.6 ออกตามสถานะ
ความเสี่ยงการทุจริต 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้               
จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5.7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
 
 

 

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
 
 

 

 ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว)  

ความเห็นเพ่ิมเติม 

 
 

 
 

ยังไม่เกิด               
เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

เกิดขึ้นแล้ว               
แต่ยอมรับได้ 

เกินกว่าการ
ยอมรับ 
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๒๒ 

 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจาการบริหารความเสี่ยง               

การทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ ในระดับใด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

ตารางท่ี 5.8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว เหลือง แดง 

 
 
 
 

(ความเสี่ยง ระดับต่ า) (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) (ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล) 
 

 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 5.8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  
 

ตารางท่ี 5.๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี.............................. 
 

หน่วยงานท่ีประเมิน .............................................................................................................................. 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ไดด้ าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
 

ผลการด าเนินงาน  
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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๒๓ 

 

ตารางท่ี 5.๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

 

หน่วยงานที่เสนอขอ ....................................................................................................................... 
 

วันที่เสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... 
๒. ........................................................................... 
๓. ........................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม ่
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๒๔ 

 

5.5)  กิจกรรมที่ 5 : สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้สรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์                     
การประเมินความเสี่ ยงการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี                          
จ านวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1) ส านักงานรัฐมนตรี   
2) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
5) กองการต่างประเทศ 
6) กองตรวจราชการ 
7) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
9) กองอุทธรณเ์งินค่าทดแทน 
10) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11) ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
12) ส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 

5.5.1) กระบวนงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม โดยแบ่ง
ประเภทความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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๒๕ 

 

  กระบวนงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม                       
ที่ได้คัดเลือกเพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               
มีจ านวน 12 กระบวนงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 5.๑1  ตารางกระบวนงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี 
ล าดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน 

1. สรค. กระบวนงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ 
(กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์) 

2. กตส. กระบวนงานการตรวจสอบภายใน 
3. กพบ. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สปค.

และ สรค. 
4. ศปท. กระบวนงานการรับและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่ของ              

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 
5. กตท. กระบวนงานการจัดท าความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่ง

และจราจร 
6. กต. กระบวนงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
7. กบท. กระบวนงานการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
8. กยผ. กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
9. กอ. กระบวนงานการตรวจสอบข้อมูลและจัดท าวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
10. ศทส. กระบวนงานการบริการดูแลและบ ารุงรักษา (Maintenance Agreement 

Services) 
11. สคอ. กระบวนงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
12. สสอ. กระบวนงานการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ

อุบัติการณ์ของอากาศยาน 
 
และได้แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตแยกตามประเด็นการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ดังตารางต่อไปนี้  

โดยสถานะความเสี่ยง คือ   
    สีเขียว ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อยข้างต่ าและระดับต่ า 
    สีเหลือง ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
    สีส้ม ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 
    สีแดง ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 
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ตารางท่ี 5.12 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตแยกตามประเด็นการทุจริตของ สปค. และ สรค. กระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
ประเภท

ความเสี่ยง
การทุจรติ 

 
คณุภาพการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 
ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจรติ 

ด้านการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนญุาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ด้านความ
โปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบรหิาร
จัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 
1. สรค. กระบวนงานการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการ
รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น เ ป็ น
หนังสือ (กลุ่มงานเรื่องราว
ร้องทุกข์) 

 √  การด าเนินงานอาจเกิดความล่าช้า ในขั้นตอนผู้บริหาร 
สรค. สั่งการไปยัง สปค. เพื่อสั่งการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 1 x 1 )            

 

ความเสี่ยงอยู่
ระดับต่ า 

2. กตส. กระบวนงานการตรวจสอบ
ภายใน 

 √  (1) ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบตามแผน                        
การตรวจสอบประจ าปี 
      - ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเลือกจะประเมิน              
ความเสี่ ยงในบางงาน/โครงการหรือละเว้นไม่
ตรวจสอบในบางงาน/โครงการ 
       - ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่                
ยังไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 3 )            

 

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

(2) ขั้นตอนรายงานผลการตรวจสอบ 
      ความเสี่ยงที่ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รายงานผล                      
การตรวจสอบในประเด็นที่ตรวจพบ หรือรายงาน
ประเด็นข้อตรวจพบไม่ครบถ้วน 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 3 )            

 

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

3. กพบ. กระบวนงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของ สปค. 
และ สรค. 
 
 
 
 

 √  (1) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะวเิคราะห์
และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน 
PMQA ประจ าปีได้ไม่ครอบคลุม 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 2 )            

 

ความเสี่ยงอยู่
ระดับต่ า 

(2) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะก ากับและติดตามผล            
การด าเนินงาน PMQA ตามแผนได้ไม่ครบถ้วนใน 
สปค. 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 2 )  

ความเสี่ยงอยู่
ระดับต่ า 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
ประเภท

ความเสี่ยง
การทุจรติ 

 
คณุภาพการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 
ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจรติ 

ด้านการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนญุาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ด้านความ
โปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบรหิาร
จัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 
4. ศปท. กระบวนงานการรับและ

ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 

 √  (1) เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม 

Unknown 
Factor 

พอใช ้
( 2 x 2 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

(2) เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ
ด าเนินการล่าช้า เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือช่วยเหลือ            
พวกพ้อง 

Unknown 
Factor 

พอใช ้
( 2 x 3 )            

 

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

5. กตท. กระบวนงานการจัดท า
ความร่วมมือและช่วยเหลือ
กับต่างประเทศด้านการ
ขนส่งและจราจร 

 √  ไม่ มี เ หตุ ก า รณ์ ก ารความ เ สี่ ย งก ารทุ จริ ตของ
กระบวนการจัดท าความร่วมมือและความช่วยเหลือ
กับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 1 x 1 )            

 

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 

6. กต. กระบวนงานการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ 

 √  (1) การส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ต้องใช้ดุลยพินิจในการ
สรุป วิเคราะห์ ก่อนน าเสนอ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 1 x 1 )            

 

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 

(2) การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานตาม              
ข้อสั่งการ หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 1 x 1 )            

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 

(3) จัดท าสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 1 x 1 )            

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 

7. กบท. กระบวนงานการสรรหา
และบรรจุ บุคคลเข้ ารับ
ราชการ 

 √  การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเพื่อคัดเลือก
ผู้สมัครมาขั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม หากกรรมการฯ ก าหนดเกณฑ์             
การสัมภาษณ์ไม่เป็นธรรม หรือมีการเลือกปฏิบัติกับ
ผู้รับการประเมินแต่ละรายแตกต่างกันจะมีความเสี่ยง
ที่เข้าข่ายการทุจริตในหน้าที่ราชการ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 1 x 1 )            

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 

8. กยผ. กระบวนงานการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 √  (1) ไม่มีกรอบแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. ที่ชัดเจน ท าให้หน่วยงานไม่ทราบ
ถึงขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 2 )            

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
ประเภท

ความเสี่ยง
การทุจรติ 

 
คณุภาพการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 
ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจรติ 

ด้านการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนญุาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ด้านความ
โปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบรหิาร
จัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 
(2) โครงการที่น ามาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ สปค.                   
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

Unknown 
Factor 

พอใช ้
( 3 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับค่อนข้างสูง 

(3 )  เ จ้ าหน้ าที่ อ าจจะก า กับและติ ดตามแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. ได้ไม่ครบทุกรายการในแผนฯ 

Unknown 
Factor 

พอใช ้
( 2 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

9. กอ. กระบวนงานการตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท าวาระการ
ประชุมเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ เงินค่า
ทดแทน 

 √  
 

ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ               
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนก าหนดเป็น
ตัวชี้ วัดการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ ใช้
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

10. ศทส. กระบวนงานการบริการ
ดูแลและบ ารุงรักษา  
(Maintenance 
Agreement Services) 

 √  การเอื้อประโยชน์ของแต่ละบุคคลแต่ละหน้าที่ เพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาตรวจรับ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

11. สคอ. กระบวนงานด้านการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย 

 √  (1) มีการปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าว              
อากาศยานประสบเหตุ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 3 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

(2) จงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการจดบันทึกและ
ประเมินค่าข่าว 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 3 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

(3) แจ้งข่าวที่ได้รับล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้ง
ผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 3 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับปานกลาง 

(4) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรายงานก าหนดไม่
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้แจ้งใช้ดุลยพินิจ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 2 )            

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 

(5) การประสานงานไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 2 )            

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 

(6) เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

Unknown 
Factor 

ด ี
( 2 x 2 )            

ความเสี่ยงอยู่อยู่
ระดับต่ า 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
ประเภท

ความเสี่ยง
การทุจรติ 

 
คณุภาพการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 
ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจรติ 

ด้านการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนญุาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ด้านความ
โปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบรหิาร
จัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 
12. สสอ. ก ร ะ บ ว น ง า น ก า ร

ด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสอบสวน
อุ บัติ เหตุและอุบัติการณ์
ของอากาศยาน 

 √  (1) กระบวนการในการพิจารณาพ้นพิทักษ์อากาศยาน
และชิ้นส่วนของอากาศยานที่เสียหายไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนท าให้เก็บข้อมูลที่ต้องการไม่ครบถ้วน ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการพ้นพิทักษ์ 

Unknown 
Factor 

พอใช ้
( 3 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับค่อนข้างสูง 

(2) เกิดข่าวทางลบกับหน่วยงานในการพิทักษ์อากาศ
ยานไว้นานเกิดความจ าเป็นใน Social Media 

Unknown 
Factor 

พอใช ้
( 3 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับค่อนข้างสูง 

( 3 )  สั ง คม ไม่ เ ค ย เ ห็ น ผล ง าน ข อ งส า นั ก ง าน
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของ
อากาศยานที่เป็นรูปธรรมและกระบวนการท างาน
โดยเฉพาะการพ้นพิทักษ์ที่ล่าช้าเกิดความจ าเป็น 

Unknown 
Factor 

พอใช ้
( 3 x 3 )            

ความเสี่ยงอยู่
ระดับค่อนข้างสูง 
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5.5.2)  รูปแบบการทุจริตของพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม โดยวิเคราะห์ แยกตามประเด็นการทุจริต เรียงระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
สรุปได้ดังนี้ 

 

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร  

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

1) ไม่มีการคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  มีจ านวน                   

12  หน่วยงาน กระบวนการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.13 .แสดงกระบวนงาน/งาน ของความเสี่ยงการทุจริตดา้นการพิจารณาอนุมตัิอนุญาต 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
อันดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริต 
1. สสอ. กระบวนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ

สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 
ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

2. กยผ. กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

3. กตส. กระบวนงานการตรวจสอบภายใน ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 
4. ศปท. กระบวนการรับและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนตามอ านาจ

หน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 
ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

5. ศทส. กระบวนงานการบริการดูแลและบ ารุงรักษา (Maintenance 
Agreement Services) 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

6. กอ. กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและจัดท าวาระการประชุมเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงนิค่าทดแทน 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

7. สคอ. กระบวนงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ                  
ที่ประสบภัย 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง
และค่อนข้างต่ า 

8. สรค. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นหนังสือ (กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์) 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

9. กพบ. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของ สปค. และ สรค. 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

10. กตท. กระบวนงานจัดท าความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศ
ด้านการขนส่งและจราจร 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

11. กต. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 
12. กบท. กระบวนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

 
3) ไม่มีการคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ                 

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
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5.5.3) สรุปจ านวนรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมตามรูปแบบการทุจริตทั้ง 3 ด้าน จ านวน 12 กระบวนงาน สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.14 แสดงจ านวนรูปแบบพฤติการณค์วามเสี่ยงการทุจรติในแต่ละด้าน 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558) 

ด้านความโปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและต าแหน่ง

หน้าท่ี 

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 
- 
 

 
12 กระบวนงาน 

 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.3 แสดงจ านวนรูปแบบพฤติการณค์วามเสี่ยงการทุจรติในแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพิจารณา
อนุมัติญาต

0%

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าท่ี

100%

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

0%

จ านวนรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ด้านการพิจารณาอนุมัติญาต

ด้านความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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5.5.4) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม) ต่างๆ ตามกลุ่มประเภทรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.15 แสดงแผนบริหารความเสีย่ง (มาตรการ/แนวทาง/กจิกรรม) ของส านักงานปลดักระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
 

ล าดับ 
 

หน่วยงาน 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 
 

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

แนวทาง/นโยบาย/กิจกรรม/มาตรการปอ้งกันการทุจริต 
 

1. สสอ. กระบวนการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน 

(1) กระบวนการในการพิจารณาพ้นพิทักษ์อากาศยาน
และช้ินส่วนของอากาศยานที่เสียหายไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน ท า ให้ เก็บข้อมูลที่ต้ องการไม่ครบถ้วน                 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพ้นพิทักษ์ 

- ปรับปรุงกระบวนการเก็บรวบรวมและพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุใช้พิจารณา
ในการพิทักษ์และพ้นพิทักษ์ ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
- การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 

(2) เกิดข่าวทางลบกับหน่วยงานในการพิทักษ์อากาศ
ยานไว้นานเกิดความจ าเป็นใน Social Media 

- ท าความเข้าใจกับสายการบินถึงวัตถุประสงค์ในการสอบสวนเพื่อ                  
ความปลอดภัยซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งกับสายการบินและสาธารณะ 
- แจ้งให้สายการบินรับทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ทาง สสอ. ต้องการ
ในการพิจารณาเหตุเพื่อใช้พิจารณาในการพิทักษ์และพ้นพิทักษ์อากาศยาน 
- เปิดเผยความคืบหน้าของกระบวนการพิจารณาพิทักษ์และพ้นพิทักษ์
อากาศยานการที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ ในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
กระทรวงคมนาคม รวมทั้งสาเหตุที่ต้องยังคงการพิทักษ์ไว้ เช่น รอข้อมูล              
รอผลการสอบสวน เป็นต้น 

( 3 )  สั ง ค ม ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น ผ ล ง า น ขอ งส า นั ก ง าน
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของ
อากาศยานที่เป็นรูปธรรมและกระบวนการท างาน
โดยเฉพาะการพ้นพิทักษ์ที่ล่าช้าเกิดความจ าเป็น 

-  น า เสนอ Final report การสอบสวนที่ สมบูรณ์แล้ วต่อสาธารณะ                     
ทางเว็บไซต์ กระทรวงคมนาคม 
- จัดสัมมนาความปลอดภัยด้านการสอบสวนทางอากาศประจ าปี 
 

2. กยผ. กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

(1) ไม่มีกรอบแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. ที่ชัดเจน ท าให้หน่วยงานไม่ทราบ
ถึงขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 

จัดท าปฏิทินและก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อกระบวนงาน/งาน 

 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

 
แนวทาง/นโยบาย/กิจกรรม/มาตรการปอ้งกันการทุจริต 

 
(2) โครงการที่น ามาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ สปค.       
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

จัดประชุมช้ีแจงและท าความเข้าใจกับหน่วยงานใน สปค. และให้ค าปรึกษา 
แนะน ากับหน่วยงานใน สปค. 

(3) เจ้าหน้าท่ีอาจจะก ากับและติดตามแผนยทุธศาสตร์ 
สปค. ได้ไม่ครบทุกรายการในแผนฯ 

จัดท าระบบติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของ สปค. พร้อมท้ัง
สรุปและรายงานผู้บริหาร 

3. กตส. กระบวนงานการตรวจสอบภายใน (1) ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 
      - ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเลือกจะประเมิน
ค ว าม เ สี่ ย ง ในบาง ง าน / โค ร งก ารหรื อละ เ ว้ น                         
ไม่ตรวจสอบในบางงาน/โครงการ 
       - ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากเจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ยัง
ไม่ทราบวิ ธี การและขั้ นตอนในการปฏิบั ติ งาน
ตรวจสอบ 
(2) ข้ันตอนรายงานผลการตรวจสอบ 
      ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รายงานผลการ
ตรวจสอบในประเด็นที่ตรวจพบ หรือรายงานประเด็น
ข้อตรวจพบไม่ครบถ้วน 

มีการก าหนดกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในที่ปลัดกระทรวงคมนาคม
อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

4. ศปท. กระบวนการรับและด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 

(1) เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม 
 

ก าหนดรายละเอียดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน หากผู้ร้องเรียนมีข้อมูล
ตามที่หน่วยงานก าหนดไว้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวไว้เพื่อด าเนินการต่อไป 

(2) เจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ
ด าเนินการล่าช้า เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือช่วยเหลือ
พวกพ้อง 

ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาของการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน                     
และเผยแพร่ให้สาธารณะชนรับทราบ 
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5. ศทส. กระบวนงานการบริการดูแลและ

บ ารุงรักษา (Maintenance 
Agreement Services) 

การเอื้อประโยชน์ของแต่ละบุคคลแต่ละหน้าที่                 
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาตรวจรับ 

ก าหนดกฎเกณฑ์ บทบาทหน้าท่ีในการลงปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับจ้างกรรมการ
ตรวจรับให้ชัดเจน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรม               
ผู้ควบคุมการท างานอย่างเคร่งครัด 

6. กอ. กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
วาระการประชุมเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนก าหนดเป็น
ตัว ช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ใช้
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ 

ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนก าหนดเป็นตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่ มือการ
ปฏิบัติ งาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ 

7. สคอ. กระบวนงานด้ านการค้ นหาและ
ช่ ว ย เ ห ลื อ อ า ก า ศ ย า น แ ล ะ เ รื อ                       
ที่ประสบภัย 

(1) มีการปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าว
อากาศยานประสบเหตุ 

- มีการจัดเจ้าหนา้ที่ในการรับข่าวมากกว่า 1 คนขึ้นไป เพ่ือมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงระหว่างกัน 
-  หัวหน้าศูนย์ประสานงานการคน้หาและช่วยเหลือฯ ต้องก ากับดูแลการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด 

(2) จงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการจดบันทึกและ
ประเมินค่าข่าว 

-  มีการช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ท ร า บ อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ  ร ว ม ทั้ ง ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร 
- สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการจดบันทึกและประเมินค่าข่าว 
โดยมีการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร 

(3) แจ้งข่าวที่ได้รับล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้ง
ผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 

- น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการแจ้งข่าว โดยส่วนราชการสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่              
ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ด าเนินการและเป็นการป้องกันการเรียกรับ
ผลประโยชน์ 
- มีการก าหนดระยะเวลาในการแจ้งข่าว SRUs ทันทีท่ีได้รับการแจ้งเหตุ 
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(4) หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรายงานก าหนดไม่
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้แจ้งใช้ดุลยพินิจ 

มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรายงานเป็นล าดับขั้นและมีความ
ชัดเจน 

(5) การประสานงานไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับช้ันต้องก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างละเอียดรอบคอบ 

(6) เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้
มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนงาน 

8. สรค. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
กรณีการรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ 
(กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์) 

การด าเนินงานอาจเกิดความล่าช้า ในขั้นตอนผู้บริหาร 
สรค. สั่งการไปยัง สปค. เพื่อสั่งการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประสานและมีการติดตามการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 
 

9. กพบ. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ 
สปค. และ สรค. 

(1) ความเสี่ยงท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบอาจจะวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน 
PMQA ประจ าปีได้ไม่ครอบคลุม 
(2) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะก ากับและติดตามผล
การด าเนินงาน PMQA ตามแผนได้ไม่ครบถ้วนใน 
สปค. 

(1) มีแนวทางการด าเนินการจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
และส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของ สปค. และ สรค. 
(2) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA ของ สปค. และ สรค. โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
      - จัดท านโยบายและกรอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของ สปค. และ สรค. เสนอปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินการ 
      - เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของ สปค. และ สรค. 
      -  ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด า เนินการเสนอ
ปลัดกระทรวงคมนาคม 
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      - ด าเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ 
สปค. และ สรค. 

10. กตท. กระบวนงานจัดท าความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนสง่
และจราจร 

ไ ม่ มี เ หตุ ก า รณ์ ก ารความ เสี่ ย ง ก ารทุ จ ริ ตของ
กระบวนการจัดท าความร่วมมือและความช่วยเหลือ
กับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 

กองการต่างประเทศ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

11. กต. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (1) การส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ต้องใช้ดุลยพินิจในการ
สรุป วิเคราะห์ ก่อนน าเสนอ 

ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการสรุป วิเคราะห์ ก่อนน าเสนอ 

(2) การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานตาม
ข้อสั่งการ หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

(3) จัดท าสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ 

สรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

12. กบท. กระบวนการสรรหาและบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ 

การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเพื่อคัดเลือก
ผู้สมัครมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม หากกรรมการฯ ก าหนดเกณฑ์
การสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นธรรมหรือมีการเลือกปฏิบัติกับ
ผู้รับการประเมินแต่ละรายแตกต่างกันจะมีความเสี่ยง
ที่เข้าข่ายการทุจริตในหน้าท่ีราชการ 

(1) ก าหนดเกณฑ์การสัมภาษณ์ที่เป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนโดยใช้หลัก
วิชาการหรือแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
(2) ควรแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหมวดให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(3) ปฏิบัติกับผู้เข้ารับการประเมินทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
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