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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) 

 

  กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต                
จึงได้ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทวงคมนาคม ภายใต้โครงการการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้เรียนรู้แนวคิดสมัยใหม่ด้านการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ
มาตรฐานสากล และกรอบแนวคิดของการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในภาระงาน                     
แนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่ทันสมัย ให้เกิดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลที่ดี  สร้างมูลค่าเพ่ิม
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ทัดเทียมกัน และสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
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๑ 

 

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจรติ 
 ของกระทรวงคมนาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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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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 ดังนี้ 

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 และสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ                         
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 าเนินงาน                
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคมที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 

2.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 
 

3. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 
 
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม 
 

วิสัยทัศน์    พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ  จ านวน  6 ข้อ ประกอบด้วย 
(1) บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับ             

ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
(2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการจัดการการจราจร                     

ให้เพียงพอกับความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต 
(3) ก ากับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐาน                

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
(4) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่งและพัฒนา               

ขีดความสามารถในการประกอบการ 
(6) บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 

ค่านิยม   I-GETT โดยมีความหมาย ดังนี้ 
  Inclusive บริการทั่วถึง 
  Green  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
  Efficient  มีประสิทธิภาพ 
  Technology รู้จักใช้เทคโนโลยี 
  Transparent มีความโปร่งใส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน  4  ข้อ ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
(1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(2) มีการพัฒนาบริการขนส่งขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
(3) มีการพัฒนาระบบขนส่ง ที่สามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาด เพ่ิมสัดส่วน              

การพ่ึงพิงพลังงานทางเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง 
เป้าประสงค์  

(1) มีมาตรฐานและระบบก ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนส่ง 
(2) ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
(3) มีมาตรฐานและระบบก ากับดูแลเรื่องความมั่นคงของการขนส่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
(1) มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า 
(2) มีระบบขนส่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคส่วนที่ส าคัญของประเทศ             

ตามนโยบายของรัฐบาล 
(3) ผู้ประกอบการในระบบขนส่งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ

คุณภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
(4) องค์กรของหน่วยงานภาครัฐมีขีดความสามารถในการก ากับดูแลด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กา ร พัฒนาปั จ จั ย สนั บสนุ นก า รขั บ เ คลื่ อ นยุ ทธศาสตร์                             
สู่ความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ 
(1) มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และมีระบบกฎหมาย                 

ที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการพัฒนาองค์กรภาครัฐ               
อย่างต่อเนื่อง 

(2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารและการบริการในระบบขนส่ง 
(3) บุคลากรมีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมแก่หน่วยงาน 
(4) หน่วยงานมีความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณะ 
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3.2 โครงสร้างกระทรวงคมนาคม  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         ภาพที ่3.1 โครงสร้างกระทรวงคมนาคม 

 

 กระทรวงคมนาคม 

 ส่วนราชการ  ส่วนรัฐวิสาหกิจ  องค์กรอิสระตามกฎหมาย 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

สถาบันการบินพลเรือน 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูิ จ ากัด 

บริษัท ไทย-อะมาดิอสุ
เซาท์อีสตเ์อเชีย จ ากัด 

บริษัท รถไฟฟ้า  
ร.ฟ.ท. จ ากัด 

บริษัท ไทยสมายล ์

แอร์เวย์ จ ากัด 

ส านักงานรัฐมนตร ี

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรมเจ้าท่า 

กรมการขนส่งทางบก 

กรมท่าอากาศยาน 

กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท 

ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

ส านักงานการบิน 

พลเรือนแห่งประเทศไทย 
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กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส านักงานรัฐมนตรี (สรค.) 
(2) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) 
(3) กรมเจ้าท่า (จท.) 
(4) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
(5) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
(6) กรมทางหลวง (ทล.) 
(7) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
(8) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

กระทรวงคมนาคมมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการก ากับดูแลทั้งสิ้น 14 แห่ง ดังนี้ 
(1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
(2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
(3) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
(4) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
(5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
(6) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
(7) บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 
(8) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
(9) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
(10) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
(11) บริษัท ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ ากัด (ทอส.) 
(12) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด (รทส.) 
(13) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 
(14) บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด (บทม.)    

 
นอกจากนี้ยังมี ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีรัฐมนตรี                  
ว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  
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๗ 

 

4. กรอบการด าเนนิงาน 
 

ศปท. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยง                       
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวง
คมนาคม 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 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
กระทรวงคมนาคมเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยง              
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  13
-

14 

          

4. หน่วยงานในสังกัด คค. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม                 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  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 าเนนิงาน 
  

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 
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยนายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม                     
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม พร้อมมอบนโยบายการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและ
นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร โดยหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย 

1. แนวคิดของความเสี่ ยงและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ ง                      
ของการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่ 
3. กรอบแนวคิดการท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน 

และแบ่งช่วงบรรยาย 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 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และยังมีการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดย ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน 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. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     
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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๑๐ 

 

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 
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๑๑ 

 

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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5.4)  กิจกรรมที่ 4 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  โดยให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงคมนาคมจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

5.4.1) ศปท.  ได้มีหนั งสือแจ้ งข้อสั่ งการของปลัดกระทรวงคมนาคม ท้ายหนั งสื อ                              
ที ่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 
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5.4.2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง             
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ดังนี้ 

 

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

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของ
ทางราชการ 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) 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ขั้นตอนที่ 1 ต้องมีการจัดเตรียมข้อมูล แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงาน              
ที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีเทคนิคในการระบุความเสี่ยง 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) 

( เหตุ การณ์ความเสี่ ยงที่              
เ ค ย เ กิ ด ห รื อ ค า ด ว่ า จ ะ               
เกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว) 

( เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ว า ม เ สี่ ย ง               
ที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติ
มาก่อน แต่มี ความเสี่ ยง     
จากการพยากรณ์ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิด) 

 

 

 

 

 

การระดม
สมองWORK SHOP

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk dentification
ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นที่มี

โอกาสเกิด

เปรียบเทียบ
วิธีการ

ปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น

Risk Identificationการสัมภาษณ์
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 5.1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต              

ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือ ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ               
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

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 และ
ระดับสูงมาก ที่เป็น สีเหลือง สีส้ม สีแดง จากตารางที่ 5.2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3  
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

ตารางที่ 5.3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง : 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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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/ไม่มีผลเสียทางการเงิน/
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

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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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 
ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง.......................................................................................................... 

 

 
ที ่
 

 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

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

(ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ป้องกัน
การทุจริตที่ เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง            
การทุจริต 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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๑๘ 

 

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 ) 

(เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายที่ยัง
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
ก า ร ทุ จ ริ ต ไ ม่ ล ด ล ง               
ระดับความรุนแรง > 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 ควรมีกิจกรรมเพิ่มเตมิ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
 
 

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกดิ ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว)  

ความเห็นเพ่ิมเติม 

 
 

 
 

ยังไม่เกิด               
เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

เกิดขึ้นแล้ว               
แต่ยอมรับได้ 

เกินกว่าการ
ยอมรับ 
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๑๙ 

 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง              

การทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ ในระดับใด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

ตารางท่ี 5.8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว เหลือง แดง 
 
 
 
 

(ความเสี่ยงระดับต่ า) (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) (ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล) 
 

 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามตารางที่ 5.8 เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  
 

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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๒๐ 

 

ตารางที่ 5.๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

 

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

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

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม ่
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๒๑ 

 

5.5)  กิจกรรมที่ 5 : สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้สรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์                     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระทรวง
คมนาคม ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดจ านวน  20 หน่วยงาน ดังนี้ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   
2) กรมเจ้าท่า 
3) กรมการขนส่งทางบก 
4) กรมท่าอากาศยาน 
5) กรมทางหลวง 
6) กรมทางหลวงชนบท 
7) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
8) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
9) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
10) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
11) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
12) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
13) สถาบันการบินพลเรือน 
14) บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
15) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
16) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
17) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
18) บริษัท ไทย – อะมาดิอุส เซาท์อีส เอเชีย จ ากัด 
19) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
20) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5.5.1) กระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามรายหน่วยงานโดยแบ่งประเภทความเสี่ยง
ได้ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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๒๒ 

 

 กระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้คัดเลือกเพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 40 กระบวนงาน ดังนี้ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี จ านวน 12 กระบวนงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.๑1  ตารางกระบวนงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี 

ล าดับ หน่วยงานใน
สังกัด สปค./สรค. 

กระบวนงาน/งาน 

1. สรค. กระบวนงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการรับเรื่องร้องเรียน
เป็นหนังสือ (กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์) 

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

ของ สปค.และ สรค. 
4. ศปท. กระบวนงานการรับและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่                             

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 
5. กตท. กระบวนงานการจัดท าความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศด้าน

การขนส่งและจราจร 
6. กต. กระบวนงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
7. กบท. กระบวนงานการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
8. กยผ. กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม 
9. กอ. กระบวนงานการตรวจสอบข้อมูลและจัดท าวาระการประชุมเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
10. ศทส. กระบวนงานการบริการดูแลและบ ารุ งรักษา (Maintenance 

Agreement Services) 
11. สคอ. กระบวนงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานท่ีประสบภัย 
12. สสอ. กระบวนงานการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสอบสวน

อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 
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๒๓ 

 

2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ านวน 10 กระบวนงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.๑2  ตารางกระบวนงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ล าดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน 
1. กรมเจ้าท่า กระบวนงานความเสี่ ยงการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกับ                      

การอนุมัติอนุญาตสิ่งล้ าล าน้ า 
2. กรมเจ้าท่า ก ร ะ บ ว น ง า น ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต เ กี่ ย ว ข้ อ ง                                  

กั บ ก า ร ใ ช้ อ า น า จ แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ เ กี่ ย ว กั บ                         
การตรวจรับงาน/จัดซื้อจัดจ้าง 

3. กรมเจ้าท่า ก ร ะ บ ว น ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร น า ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง                    
ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่
ในราชการ 

4. กรมเจ้าท่า กระบวนงานเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง            
ไปราชการ/การปฏิบัติหน้าที่ 

5. กรมเจ้าท่า กระบวนงานเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอก              
เวลาราชการ (OT) 

6. กรมการขนส่งทางบก กระบวนงานการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระท าการ            
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ 

7. กรมท่าอากาศยาน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8. กรมทางหลวง กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง

เข้าที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานี
บริการน้ ามัน สถานีบริการก๊าซหรือสถานีบริการเชื้อเพลิง
อื่นใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของ
กรมทางหลวง (มาตรา 37) 

9. กรมทางหลวงชนบท กระบวนงานการให้บริการทดสอบวัสดุ 
10. ส านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร 
กระบวนงานการจ้างท่ีปรึกษา 
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3) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ านวน 18 กระบวนงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.๑3  ตารางกระบวนงานของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ล าดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน 
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย กระบวนงานการรับ-ส่ง รักษาและจ่ายเงินของสถานี 
2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระบวนงานการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 
4. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง 

5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระบวนงานการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ 
6. สถาบันการบินพลเรือน กระบวนงานการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
7. บริษัท ขนส่ง จ ากัด กระบวนงานโครงการจัดหา (เช่า) รถโดยสารบริษัทขนส่ง จ ากัด 

จ านวน 314 คัน 
8. บริษัท วิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 
กระบวนงานการอนุมัติและแจกจ่ายแผนการบิน 

9. บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

กระบวนงานการบริหารผลการปฏิบัติงานพิจารณาการเลื่อน
ต าแหน่งหน้าที ่

10. บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 

11. บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

กระบวนงานการบริหารจัดการยานพาหนะ 

12. บริษัท การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กระบวนงานขั้นตอนความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้บัตรโดยสารพนักงาน 

13. บริษัท การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กระบวนงานขั้นตอนความเสี่ยงเกี่ยวกับการน าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศไปใช้ 

14. บริษัท การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กระบวนงานขั้นตอนการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และการเข้าถึง
ข้อมูลของบริษัท 

15. บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

กระบวนงานการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม 

16. บริษัท ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์
อีสเอเชีย จ ากัด 

กระบวนงานการเบิกเงินทดรองจ่ายและการช าระบัญชีค่าใช้จ่าย 

17. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด กระบวนงานความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 
18. ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
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และได้แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตแยกตามประเด็นการทุจริตของกระทรวงคมนาคม                   
ดังตารางต่อไปนี้  
 
โดยสถานะความเสี่ยง คือ   
    สีเขียว ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ าและระดับต่ า 
    สีเหลือง ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
    สีส้ม ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 
    สีแดง ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 
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ตารางท่ี 5.14 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตแยกตามประเด็นการทุจริตของ สปค. และ สรค. กระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดบั 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนญุาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ

และต าแหน่ง
หน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบรหิาร
จัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 

1. ก ร ะ บ ว น ง าน ก า ร จั ด ก า ร
เรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการรับ
เรื่ อ งร้อง เรียนเ ป็นหนั งสื อ  
(กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์) 

 √  การด าเนินงานอาจเกิดความล่าช้า ในขั้นตอนผู้บริหาร สรค. สั่งการไปยัง สปค. 
เพื่อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

2. กระบวนงานการตรวจสอบ
ภายใน 

 √  (1) ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
      - ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเลือกจะประเมินความเสี่ยงในบางงาน
โครงการหรือละเว้นไม่ตรวจสอบในบางงาน/โครงการ 
       - ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังไม่ทราบวิธีการและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) ขั้นตอนรายงานผลการตรวจสอบ 
      ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รายงานผลการตรวจสอบในประเด็น         
ที่ตรวจพบ หรือรายงานประเด็นข้อตรวจพบไม่ครบถ้วน 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

3. ก ร ะ บ ว น ง า น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของ สปค. 
และ สรค. 
 

 √  (1) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล            
เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน PMQA ประจ าปีได้ไม่ครอบคลุม 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

(2) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน PMQA 
ตามแผนได้ไม่ครบถ้วนใน สปค. 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

4. ก ร ะ บว น ง าน ก า ร รั บ แ ละ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ตามอ านาจหน้าที่ของศูน ย์
ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 
 

 √  (1) เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
(2) เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือด าเนินการล่าช้า                     
เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล าดบั 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนญุาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ

และต าแหน่ง
หน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบรหิาร
จัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 

5. กระบวนงานการจัดท าความ
ร่ ว ม มื อ แล ะช่ ว ย เหลื อ กั บ
ต่างประเทศด้านการขนส่งและ
จราจร 

 √  ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดท าความร่วมมือและ   
ความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

6. ก ร ะ บ ว น ง าน ก า ร จั ด ก า ร
เรื่องราวร้องทุกข์ 

 √  (1) การส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 
ต้องใช้ดุลยพินิจในการสรุป วิเคราะห์ก่อนน าเสนอ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

(2) การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามข้อสั่งการหากไม่ด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

(3) จัดท าสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 
7. กระบวนงานการสรรหาและ

บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 √  การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเพื่อคัดเลือกผู้สมัครมาขึ้นบัญชี                  

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หากกรรมการฯ 
ก าหนดเกณฑ์การสัมภาษณ์ไม่ เป็นธรรม หรือมีการเลือกปฏิบัติกับผู้รับ                   
การประเมินแต่ละรายแตกต่างกันจะมีความเสี่ยงที่เข้าข่ายการทุจริตในหน้าที่
ราชการ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

8. กระบวนงานการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 √  (1) ไม่มีกรอบแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สปค. ที่ชัดเจน 
ท าให้หน่วยงานไม่ทราบถึงขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

(2) โครงการที่น ามาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ สปค. ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

(3) เจ้าหน้าที่อาจจะก ากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ สปค. ได้ไม่ครบ                   
ทุกรายการในแผนฯ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

9. กระบวนงานการตรวจสอบ
ข้ อมู ลและจัดท าวาระการ
ประชุมเสนอคณะกรรมการ
พิ จ า ร ณ า อุ ท ธ ร ณ์ เ งิ น ค่ า
ทดแทน 

 √  
 

ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน               
เพิ่มมากขึ้นตลอดจนก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
อุทธรณ์ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล าดบั 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนญุาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ

และต าแหน่ง
หน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบรหิาร
จัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 

10. กระบวนงานการบริการดแูล
และบ ารุงรักษา 
(Maintenance Agreement 
Services) 

 √  การเอื้อประโยชน์ของแต่ละบุคคล แต่ละหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์                
ในการพิจารณาตรวจรับ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

11. กระบวนงานด้านการค้นหา
และช่ วย เหลืออากาศยาน                
ที่ประสบภัย 

 √  (1) มีการปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวอากาศยานประสบเหตุ ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
(2) จงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการจดบันทึกและประเมินค่าข่าว ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
(3) แจ้งข่าวที่ได้รับล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(4) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรายงานก าหนดไม่ชัดเจนเปิดโอกาสให้ผู้แจ้ง  
ใช้ดุลยพินิจ 

ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(5) การประสานงานไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 
(6) เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ด ี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

12. กระบวนงานการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการ
ส อ บ ส ว น อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน 

 √  (1) กระบวนการในการพิจารณาพ้นพิทักษ์อากาศยานและชิ้นส่วนของอากาศ
ยานที่เสียหายไม่เป็นไปตามขั้นตอน ท าให้เก็บข้อมูลที่ต้องการไม่ครบถ้วน ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการพ้นพิทักษ์ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

(2) เกิดข่าวทางลบกับหน่วยงานในการพิทักษ์อากาศยานไว้นานเกิดความจ าเป็น
ใน Social Media 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

(3) สังคมไม่เคยเห็นผลงานของส านักงานคระกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยานที่เป็นรูปธรรมและกระบวนการท างานโดยเฉพาะ            
การพ้นพิทักษ์ที่ล่าช้าเกิดความจ าเป็น 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 
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ตารางท่ี 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตแยกตามประเด็นการทุจริตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

1. กรมเจ้าท่า (1) กระบวนงานความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุมัติอนุญาตสิ่งล้ าล าน้ า 

√   ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับสงู 

(2) กระบวนงานความเสี่ยง
การทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่
เกี่ยวกับการตรวจรับงาน/
จัดซื้อจัดจ้าง 

 √  เรื่องเกี่ยวกับการตรวจรับงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

(3) กระบวนงานเกี่ยวกับ
การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่
ในราชการ 

  √ เรื่องเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ที่ไม่ใช่ในราชการ 

อ่อน ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

(4) กระบวนงานเกี่ยวกับ
การเ บิกค่า ใช้จ่ ายในการ
เดินทางไปราชการ/การ
ปฏิบัติหน้าที่  

  √ เรื่องเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/               
การปฏิบัติหน้าที่ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 
 

(5) กระบวนงานเกี่ยวกับ
การเบิกเงนิค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (OT) 

  √ เรื่องเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) 
 
 
 
 
 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 



  

รายงานแผนบริหารความเสีย่งการทจุริตของกระทรวงคมนาคม                                   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

30 

 

 
 

ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

2. กรมการขนสง่
ทางบก 

กระบวนงานการตรวจสอบ
ปราบปรามรถที่กระท าการ
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกและกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ 

 √  ขั้นตอนการตรวจสอบรถ 
(1) เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบรถไม่เป็นมาตรฐาน 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถโดยละเลยข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไป
ตามระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

อ่อน ความเสี่ยงอยู่ระดับสงู 

ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษ 
(3) เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาลงโทษไม่เป็น
มาตรฐาน 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

(3) เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงลงโทษรถที่ต้องส่งด าเนินคดี พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

3. กรมท่าอากาศ
ยาน 

กระบวนงานการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  √ (1) การใช้อ านาจในการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อแต่งตั้ ง เ ป็น
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

(2 )  ก า ร ใช้ ดุ ลพิ นิ จ / อ านาจ ในการ เลื อกร้ านค้ า  หรื อ
ผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือ
คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับสงู 

(3) การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือก
ร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(4) การใช้ดุลพินิจ/อ านาจในการเสนอเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า/
บริการให้มีวงเงินไม่เกิน 500,00 บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงได้ อาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

4. กรมทางหลวง กระบวนงานการขออนุญาต
ก่อสร้างทางเชื่อมกับทาง
หลว ง เ ข้ าที่ ดิ นว่ า ง เปล่ า 
บ้ า น พั ก อ า ศั ย  อ า ค า ร
พาณิชย์ สถานีบริการน้ ามัน 

√   (1) ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือตามระเบียบในการย่ืนค าขอและหลักฐานประกอบ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
(3) เจ้าหน้าที่บางรายด าเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้             
กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

สถานีบริการก๊าซหรือสถานี
บริการเชื้อเพลิงอื่นใดที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานของกรมทางหลวง 
(มาตรา 37) 

(4) เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะน าผู้ขออนุญาตกระท าการ             
เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนดไว้ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(5) เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความช านาญงานและ              
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานท าให้ด าเนินการล่าช้า 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(6) เจ้าหน้าที่บางรายด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้กับ             
ผู้ที่ขออนุญาตทราบล่าช้า 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

5. กรมทางหลวง
ชนบท 

กระบวนงานการให้บริการ
ทดสอบวัสดุ 

√   การประเมินค่าธรรมเนียม 
(1) การเรียกรับค่าธรรมเนียมส่วนเกิน เพื่อลดขั้นตอนและ             
การอ านวยความสะดวกในการให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุ 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

การปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ ประมวลผล 
(2) การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่องดเว้นหรือการให้รับรอง
คุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

6. ส านักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร 

ก ร ะ บว น ง าน ก า ร จ้ า ง ที่
ปรึกษา 

  √ (1) ในการก าหนด TOR การจ้างที้ปรึกษามีการก าหนดขอบเขต
งานหรือเนื้องานที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคา 
ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) การก าหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(3) บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยง
รับรอง/ของก านัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับ
การจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับสงู 
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ตารางท่ี 5.16 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตแยกตามประเด็นการทุจริตของรัฐวสิาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

1. การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

กระบวนงานการรับ -ส่ ง 
รักษาและจ่ายเงินของสถานี 

  √ (1 )  การจั ด เก็บค่ าบริ ก าร โดยใช้ ตั๋ วค วามสะอาด เพื่ อ                       
วางของขายฯ 
     สถานีรถไฟที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนขนาดใหญ่ มักจะมีตลาด 
และมี ผู้ น าสิ่ ง ของมาจ าหน่ ายบริ เ วณสถานี รถ ไฟ เช่น                   
สถานีมหาชัย, สถานีแม่กลอง, สถานีชุมทางถนนจิระ เป็นต้น 
การรถไฟฯ ได้มีระเบียบฯ ให้นายสถานีจัดเก็บค่าบริการ             
โดยใช้ตั๋วรักษาความสะอาดเพื่อวางของขายฯ เป็นรายวัน              
ซ่ึงในแต่ละวันจะจัดเก็บค่าบริการได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ านวนที่
พ่อค้า-แม่ค้าน าสิ่งของมาจ าหน่าย และขึ้นอยู่กับขนาดของการ
ใช้พื้นที่ ส่วนอัตราค่าบริการการรถไฟฯ ได้ก าหนดไว้ เช่น                
ถาดละ 3 บาท, หาบละ 5 บาท, รถเข็น 10 บาท และตั้งโต๊ะ 
20 บาท แต่ไม่ได้ก าหนดอัตราตามพื้นที่การใช้ประโยชน์ไว้  
และนายสถานีไม่ได้จัดท าทะเบียนควบคุมผู้มาจ านวนสิ่งของไว้ 
การเก็บเงินในแต่ละวันจึงไม่ทราบว่าจัดเก็บจากผู้ใด เป็นจ านวน
เท่าใด ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) การน าเงินรายได้สถานีฝากธนาคาร 
     เงินรายได้สถานีให้นายสถานีน าเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝาก
ของการรถไฟฯ ที่เปิดไว้กับธนาคารฯ ในวันนั้นเป็นประจ าทุกวนั 
หรือหากเมื่อปิดบัญชีประจ าวันแล้ว ให้รวบรวมเงินรายได้                
ที่ เหลือเข้าบัญชีเงินฝากฯ ในวันรุ่งขึ้น ยกเว้นเป็นวันหยุด
ธนาคารให้เก็บรักษาไว้ในห้องเก็บเงินของสถานีแล้วน าฝาก              
ในวันถัดไปเป็นเหตุให้มีเงินรายได้สะสมมากกว่าปกติ มีความ
เสี่ยงที่นายสถานีจะน าเงินไปใช้ส่วนตัว หรือยักยอกทรัพย์ 
 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

(3) การตรวจงานของผู้บังคับบัญชา 
     ในการตรวจงานที่สถานีของผู้บังคับบัญชา ให้บันทึกผลการ
ตรวจสอบว่า นายสถานีได้รับ-ส่ง รักษา และจ่ายเงินเป็นไป           
ตามระเบียบฯ ประกอบด้วย ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการจัดสรร
บัญชีและหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน ตรวจตั๋วในช่องขายตั๋วและ
ตั๋วส ารอง เงินรายได้ประจ าวันกับเงินส ารองทอน การตรวจนับ
เงิน การเก็บรักษาเงินรายได้ส่งหลักฐานการกันเงินรายได้
ประจ าวัน เพื่อป้องกันการทุจริตที่เคยเกิด และมีความเสี่ยง            
จากการพยากรณ์ว่าในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้น 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(4) การจัดส่งเอกสารรายละเอียดการเบิกและใบเบิก 
     ระเบียบของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินก่อนตรวจ               
การควบคุมการจ่ายเงินให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วลงนามรับรองและสั่งจ่ายในเอกสารการเบิก
ระบุสถานที่จ่ายเงินไว้ด้านบนของใบจ่ายและจัดท ารายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารการเบิกประจ าวัน อันได้แก่ ล าดับที่ เลขที่                 
ใบจ่ายเงิน ชื่อผู้ เ บิก ต าแหน่ง รายการที่ เ บิก จ านวนเงิน                  
พร้อมแจ้งจ านวนเงินที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการเบิกในแต่ละวัน              
ให้นายสถานีท าการจ่ายก่อนตรวจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า                
1 วัน เพื่อให้นายสถานีส ารองเงินรายได้ของสถานีให้เพียงพอ 
พบว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร             
การเบิก และลงนามรับรองและสั่งจ่ายในเอกสารการเบิก                
แล้วเสร็จ จะให้ผู้เบิกถือเอกสารทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิก 
และใบเบิกไปรับเงินที่สถานีเอง ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการแก้ไข 
หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้เบิก 
 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

2. การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

ก ร ะ บว น ง าน ก า ร ข อ ใ ช้
รถยนต์ส่วนกลาง 

 √  การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
    - การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขอ
อนุมัติ 
    - การใช้รถยนต์ส่วนกลางเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่ก าหนด
ไว้ 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

3. การทางพิเศษ
แห่งประเทศ

ไทย 

กระบวนงานการบริหาร
จัดการโครงการก่อสร้าง 

  √ (1) การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ 
กทพ. 
     (1.1) การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

     (1.2) การทุจริตด้านการก ากับดูแลโครงการก่อสร้าง ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
(2) การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
     (2.1) การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

     (2.2) การทุจริตด้านการก ากับดูแลโครงการก่อสร้าง ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
4. การรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน
แห่งประเทศ

ไทย 

กระบวนงานการจัดซ้ือจัด
จ้าง จัดหาที่ปรึกษา และ
ผู้รับจ้าง 

  √ บริษัทเอกชนเสนอผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เ ป็นผู้จัดท า
ข้อก าหนดและขอบเขตงานในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือกรรมการ
ตรวจรับงาน หรือกรรมการตรวจการจ้าง 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

5. องค์การขนส่ง
มวลชนกรงุเทพ 

กระบวนงานการจัดซ้ือรถ
โดยสารใหม่ 

  √ องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน 
(1) กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดท า TOR 
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยง 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับสงู 

(2) กระบวนการจัดท า TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจท าให้เกดิ
การทุจริต 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับสงู 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
ด้านทุจริต 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

(3) การก าหนดกรอบระยะเวลาที่ไม่ เหมาะสมหรือล่าช้า                
ไม่ชัดเจน 
(4) ขาดการสอบทานแผนการจัดท า TOR พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านทุจริต 
(5) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท า TOR 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(6) การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูล 
ไม่ชัดเจน 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม วัดผล ประเมินผล 
(7) ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดช่องว่าง
ในการทุจริต 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

6. สถาบันการบิน
พลเรือน 

กระบวนงานการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

  √ (1) คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และ
ราคากลางอาจมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(2) ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(3) เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับมอบหมาย/สั่งการให้จัดท าหนังสือ
เชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเอง              
เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ในการ
รับงานซื้อหรือจ้าง 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(4) ผู้ประกอบการอาจย่ืนเอกสารไม่ครบถ้วนกรรมการ               
จึงขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์ 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

7. บริษัท ขนส่ง 
จ ากัด 

กระบวนงานโครงการจัดหา 
(เช่า) รถโดยสารบริษัทขนส่ง 
จ ากัด จ านวน 314 คัน 

  √ (1) คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างใช้ดุลยพินิจหรือเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการให้คะแนนคุณภาพ (POC) โดยไม่พิจารณา
จากหลักเกณฑ์การให้คะแนน 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรวจตามขั้นตอนการประกอบ            
รถโดยสารตามงวดงานที่ปรากฏในขอบเขตงาน (TOR) 

อ่อน ความเสี่ยงอยู่ระดับสงู 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

8. บริษัท วทิยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 

กระบวนงานการอนุมัติและ
แจกจ่ายแผนการบิน        
     (1) กระบวนงานการ
อนุมัติและแจกจ่ายแผนการ
บิน 

√   (1) การรับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนการบินให้แก่
ผู้ใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

     (2) กระบวนงานการ
บริหารผลการปฏิ บัติงาน
พิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง
หน้าที่ 

 √  (1) การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหรือ
การรับต าแหน่ง 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือพิจารณาต าแหนง่
ที่ส าคัญ เพื่อร่วมหาผลประโยชน์ภายใต้งานที่มอบหมาย 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า 

     (3)  กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  √ (1 )  ก า ร รั บผลประ โยชน์ เ พื่ อ เ อื้ อ ใ ห้ เ กิ ดก ารก า หน ด
คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(2) การท าสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้าง
ความเสียหายให้กับองค์กร 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

    (4)  กระบวนงานการ
บริหารจัดการยานพาหนะ 

  √ การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
เป็นภารกิจขององค์กร 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

9. บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

(1) กระบวนงานขั้นตอน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้
บัตรโดยสารพนักงาน  

 √  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI) 
(1) พนักงานจงใจทุจริตใช้บัตรโดยสาร โดยผิดระเบียบของ
บริษัทฯ 

- ใช้ในการท าการค้า โดยขนสินค้าเป็นประจ า 
- ใช้สิทธิ์ในฐานะสามี/ภรรยา/ลูก ที่ไม่ Valid แล้ว 

(2) ขาดความรู้ในเรื่องระเบียบบริษัทฯ ในเรื่องการใช้บัตร
โดยสารพนักงาน 
(3) ยังไม่มีระบบรองรับการตรวจสอบข้อมูลพนักงานและข้อมูล
การขอใช้สิทธิบัตรฯ ของพนักงานประจ าสถานีต่างประเทศ 
(4) ความล่าช้าของการได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของพนักงานและคนในครอบครัว เช่น สถานะการสมรส 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล าดบั 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
คณุภาพการจดัการ

ความเสี่ยง 

 
ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจรติ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
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ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

  (2) กระบวนงานขั้นตอน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการน า
ข้อมูลในระบบสารสนเทศไป
ใช ้

 √  ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (VZ)   
(1) การใช้สิทธิพนักงานในการเข้าถึงข้อมูล แต่พนักงาน                 
น าข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
นอกเหนือหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
(2) ขาดการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
(3) ผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกใช้ช่องโหว่ในระบบสารสนเทศ
เข้ามาขโมยข้อมูล 

 ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(3) กระบวนงานขั้นตอนการ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และ
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

 √  ส านักงานการตรวจสอบภายใน (ZA) 
พนักงานมีแรงจูงใจในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

10. บริษัท ท่า
อากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

กระบวนงานการขออนุญาต
บินทดลองหลังการซ่อม 

 √  (1) อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่า
สามารถช่วยด าเนินการได้เร็วขึ้น 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(2) อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 
11. บริษัท ไทย – 

อะมาดอิุส 
เซาท์อีสเอเชีย 

จ ากัด 

กระบวนงานการเบิกเงินทด
รองจ่ายและการช าระบัญชี
ค่าใช้จ่าย 

  √ (1) มีการขอเบิกเงินทดรองจ่ายโดยบุคคลที่มียอดคงค้างเงิน            
ทดรองจ่ายงวดก่อนหรือมีการขอเบิกเงินเกินวงเงินที่ก าหนด 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

(2) มีการขอเบิกเงินทดรองจ่ายส าหรับรายการที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

ดี ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(3) ไม่มีการน าส่งเงินที่เหลือคืนแก่บริษัทเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
แล้ว 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

12. บริษัท รถไฟฟ้า 
ร.ฟ.ท. จ ากัด 

กระบวนงานความเสี่ยงการ
ทุจริตจากภาระงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  √ (1) เอกสารที่ออกจากแผนกผู้ใช้งานในการตั้งเรื่องเพื่อขออนุมตัิ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - การให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตั้งเรื่องด าเนินการจัดซ้ือ             
จัดจ้าง 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(2) การก าหนดขอบเขตงานและราคากลางให้ใกล้เคียงย่ีห้อใด
ย่ีห้อหนึ่ง ไม่รวมถึงสิ่งของที่ต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 
 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 
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ความเสี่ยง 
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ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

(3) เวลาที่ใช้ในการจัดท าขอบเขตงานและราคากลาง 
     - การให้สินบนเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการให้ผ่านเอกสาร 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(4) การก าหนดระยะเวลาในการรับเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค
และราคา 
     - เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการก าหนดระยะเวลาในการรับ
เอกสารเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

(5) การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 
     - เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการรับเอกสารที่ไม่ครบหรือ               
รับเอกสารเพิ่มเติม 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

13. ส านักงานการ
บินพลเรอืนแห่ง

ประเทศไทย 

ก ร ะ บวนงานการจั ด ซ้ื อ                
จัดจ้าง 

  √ (1) การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและผู้รับจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

พอใช ้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์
ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ท าให้การ 
ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

อ่อน ความเสี่ยงอยู่ระดับค่อนข้างสูง 
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5.5.2)  รูปแบบการทุจริตของพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคมโดยวิเคราะห์                          
แยกตามประเด็นการทุจริต เรียงระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต สรุปได้ดังนี้ 

 

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร  

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ตารางที่ 5.17 แสดงกระบวนงาน/งาน ของความเสี่ยงการทุจริตดา้นการพิจารณาอนุมตัิอนุญาต 

ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาต  
(ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

ล าดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน ค่าประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

1. กรมเจ้าท่า กระบวนงานความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ           
การอนุมัติอนุญาตสิ่งล้ าล าน้ า 

ความเสีย่งอยู่ระดับสูง 

2. กรมทางหลวง กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างทางเช่ือมกับ
ทางหลวงเข้าที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคาร
พาณิชย์ สถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการก๊าซหรือ
สถานีบริการเช้ือเพลิงอื่นใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือ
รู ป แบบที่ เ ป็ นมาต รฐ านของกรมทางหลวง               
(มาตรา 37) 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

3. กรมทางหลวงชนบท กระบวนงานการให้บริการทดสอบวัสด ุ ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 
4. บริษัท วิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 
กระบวนงานการอนุมตัิและแจกจา่ยแผนการบิน ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

 
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

ตารางที่ 5.18 แสดงกระบวนงาน/งาน ของความเสี่ยงการทุจริตดา้นความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 

ความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
ล าดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริต 
1. กรมการขนส่งทางบก กระบวนงานการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระท า

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

ความเสีย่งอยู่ระดับสูง 

2. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 

ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

3. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

4. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานการตรวจสอบภายใน ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 
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ความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
ล าดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริต 
5. ส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม 

กระบวนการรับและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
ตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

6. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานการบริการดูแลและบ ารุงรักษา 
(Maintenance Agreement Services) 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

7. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและจัดท าวาระ               
การประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
เงินค่าทดแทน 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

8. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานด้ า นการค้ นหาและ ช่ วย เหลื อ               
อากาศยานที่ประสบภัย 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

9. การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย 

กระบวนงานการขอใช้รถยนตส์่วนกลาง ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

10. บริษัท การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กระบวนงานขั้นตอนความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้บัตร
โดยสารพนักงาน โดยผิดกฎระเบียบบริษัทฯ 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

11. บริษัท การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กระบวนงานขั้นตอนความเสี่ยงเกี่ยวกับการน าข้อมลู
ในระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ด าเนินการทุจริต 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

12. บริษัท การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กระบวนงานขั้นตอนการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวและสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

13. บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

กระบวนงานการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

14. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการรับ
เรื่ องร้องเรียนเป็นหนังสือ (กลุ่มงานเรื่องราว                
ร้องทุกข์) 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

15. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร                
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สปค. และ สรค. 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

16. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานจัดท าความร่วมมือและช่วยเหลือ               
กับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

17. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

18. ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

19. กรมเจ้าท่า กระบวนงานความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับ              
การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ
รับงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

20. บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

กระบวนงานการบริหารผลการปฏบิัติงานพิจารณา
การเลื่อนต าแหน่งหน้าที ่

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 
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3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางที่ 5.19 แสดงกระบวนงาน/งาน ของความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใชจ้่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ล าดับ หน่วยงาน กระบวนงาน/งาน ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริต 
1. กรมท่าอากาศยาน กระบวนงานการจดัซื้อจัดจา้งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ความเสีย่งอยู่ระดับสูง 
2. ส านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร 
กระบวนงานจ้างที่ปรึกษา ความเสีย่งอยู่ระดับสูง 

3. องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

กระบวนงานการจดัซื้อรถโดยสารใหม่ ความเสีย่งอยู่ระดับสูง 

4. บริษัท ไทย – อะมาดิอสุ 
เซาท์อีสเอเชีย จ ากดั 

กระบวนงานการเบิกเงินทดรองจ่ายและการช าระ
บัญชีค่าใช้จ่าย 

ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

5. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จ ากัด 

กระบวนงานความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

6. ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย 

กระบวนงานการจดัซื้อจัดจา้ง ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างสูง 

7. กรมเจ้าท่า กระบวนงานเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (OT) 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

8. การรถไฟแห่งประเทศไทย กระบวนงานการรับ-ส่งรักษาและจ่ายเงินของสถาน ี ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 
9. การทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย 
กระบวนงานการบริหารจดัการโครงการก่อสรา้ง ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

10. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาที่ปรึกษา และ
ผู้รับจ้าง 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

11. บริษัท ขนส่ง จ ากัด กระบวนงานโครงการจัดหา (เช่า) รถโดยสาร บริษัท 
ขนส่ง จ ากัด จ านวน 314 คัน 

ความเสีย่งอยู่ระดับปานกลาง 

12. สถาบันการบินพลเรือน กระบวนงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก 

ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

13. บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

กระบวนงานการจดัซื้อจัดจา้ง ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

14. บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

กระบวนการจดัการยานพาหนะ ความเสีย่งอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 

15. กรมเจ้าท่า กระบวนงานเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น               
ที่ไม่ใช่ในราชการ 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 

16. กรมเจ้าท่า ก ร ะ บ ว น ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย                              
ในการเดินทางไปราชการ/การปฏิบัติหน้าที่ 

ความเสีย่งอยู่ระดับต่ า 
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5.5.3) สรุปจ านวนรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคมตามรูปแบบการทุจริต            
ทั้ง 3 ด้าน จ านวน 40 กระบวนงาน สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.20 แสดงจ านวนรูปแบบพฤติการณค์วามเสี่ยงการทุจรติในแต่ละด้าน 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

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

พ.ศ. 2558) 

ด้านความโปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและต าแหน่ง

หน้าท่ี 

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

4 กระบวนงาน 
 

 
20 กระบวนงาน 

 
16 กระบวนงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.3 แสดงจ านวนรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพิจารณา
อนุมัติญาต

10%

ด้านความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าท่ี

50%

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

40%

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 5.21 แสดงแผนบริหารความเสี่ยง (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม) ของกระทรวงคมนาคม 
ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 

1. 1.1 กระบวนงานความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตสิ่งล้ าล าน้ า 

(1)  กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงตามคู่มือตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ และด าเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
(2)  กิจกรรมจัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค                     

การด าเนินงานและให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุ คลากร
และหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 

(3)  กิจกรรมจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
(4)  กิจกรรมการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
(5.)  กิจกรรมน าระบบ E-Service มาใช้กับการพจิารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ า ล าน้ า 

กรมเจ้าท่า 

 1.2 กระบวนงานการขออนุญาตกอ่สร้างทาง
เชื่อมกับทางหลวงเข้าที่ดินว่างเปล่า บ้านพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ ามัน 
สถานีบริการก๊าซหรือสถานีบริการเชื้อเพลิง
อื่นใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37) 

(1)  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
(2)  เปิดเผยข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างตอ่เนื่องและทั่วถึง 
(3)  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
(4)  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชว่ยในการตรวจสอบ 
(5)  ทบทวนและจัดท าคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
(6)  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- เปิดเผยข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อยา่งต่อเนื่องและทั่วถึง 
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
- ทบทวนและจัดท าคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถด าเนนิการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
- ทบทวนและจัดท าคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถด าเนนิการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

กรมทางหลวง 

 1.3 กระบวนงานการให้บรกิารทดสอบวัสดุ (1) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และสอบทานผลการทดสอบวัสดุ 
(2)ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระดับผู้ปฏิบัติจากบุคคลภายนอก 
(3) ก าหนดระยะเวลาในการให้บริการทดสอบวัสดุพร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ 
(4) จัดล าดับการให้บริการทดสอบวัสดุ 
(5) ผู้บังคับบัญชาก ากับระยะเวลาให้อยูใ่นรอบระยะเวลาการให้บรกิาร 

กรมทางหลวงชนบท 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.4 กระบวนงานการอนุมัตแิละแจกจา่ย
แผนการบิน 

(1) การบริหารจัดการแผนการบินเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานสากล 
(2) มีการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ 

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

 

ด้านความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

2. 2.1 กระบวนงานการตรวจสอบปราบปราม
รถที่กระท าการฝ่าผืนกฎหมายวา่ด้วยการ
ขนส่งทางบกและกฎหมายวา่ด้วยรถยนต์ 

(1) ก าหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกันเพือ่ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
(2) ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หนังสือเวียนที่เกีย่วขอ้งในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ 
(3) ก าหนดมาตรการลงโทษเจา้หน้าที่ทีจ่งใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(4) ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่เป็นประจ า 
(5) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
(6) ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล และสุ่มตรวจทานการปฏบิัติงานของเจ้าหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

กรมการขนส่งทางบก 

 2.2 กระบวนการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสอบสวนอุบั ติ เหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน 

(1) ปรับปรุงกระบวนการเก็บรวบรวมและพิจารณาขอ้มูลอุบัติเหตุใช้การพจิารณาในการพิทักษแ์ละพ้นพิทกัษ์ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
(2) การฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนที่ก าหนดไว ้
(3) ท าความเขา้ใจกับสายการบินถึงวัตถุประสงค์ในการสอบสวนเพื่อความปลอดภัยซ่ึงจะเกิดประโยชน์ทั้งกับสายการบินและสาธารณะ 
(4) แจ้งให้สายการบินรับทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกบัข้อมูลที่ทาง สสอ. ต้องการ ในการพิจารณาเหตุเพื่อใชพ้ิจารณาในการพิทักษ์และพ้นพิทกัษ์

อากาศยาน 
(5) เปิดเผยความคืบหนา้ของกระบวนการพิจาณาพิทักษ์และพ้นพิทกัษ์อากาศยานการที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ ในชอ่งทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์

กระทรวงคมนาคม รวมทั้งสาเหตุที่ต้องยังคงการพิทักษ์ไว้ เช่น รอข้อมูล รอผลการสอบสอน เป็นต้น 
(6) น าเสนอ Final report การสอบสวนที่สมบูรณ์แล้วต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม 
(7) จัดสัมมนาความปลอดภยัด้านการสอบสวนทางอากาศประจ าปี 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.3 กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

(1) จัดท าปฏิทินและก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(2) จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจกับหน่วยงานใน สปค. และให้ค าปรึกษาแนะน ากับหนว่ยงานใน สปค. 
(3) จัดท าระบบติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของ สปค. พร้อมทัง้สรุปและรายงานผู้บริหาร 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.4 กระบวนงานการตรวจสอบภายใน       มีการก าหนดกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในที่ปลัดกระทรวงคมนาคมอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติ ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.5 กระบวนการรับและด าเนินการต่อเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย นตามอ า น าจหน้ าที่ ข อ ง ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 

      ก าหนดรายละเอียดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน หากผู้ร้องเรียนมีข้อมูลตามที่หน่วยงานก าหนดไว้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวไว้เพื่อด าเนินการต่อไป 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.6 กระบวนงานการบริการดูแลและ
บ า รุ ง รั กษา  (Maintenance Agreement 
Services) 

      ก าหนดกฎเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ในการลงปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างกรรมการตรวจรับให้ชัดเจน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่                        
โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการท างานอย่างเคร่งครัด 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.7 กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
ว าระการประชุ ม เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

      ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ประ กอบ 
การพิจารณาอุทธรณ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.8  กระบวนงานด้ านการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย 

(1) มีการจัดเจา้หน้าที่ในการรับข่าวมากกวา่ 1 คนขึ้นไป เพื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างกัน 
(2) หัวหน้าศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลอืฯ ต้องก ากับดูแลการท างานของเจ้าหนา้ที่อยา่งใกล้ชิด 
(3) มีการชี้แจงแนวทางการปฏบิัติเกี่ยวกับการให้บรกิารเพื่อให้เจา้หน้าที่ทราบอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
(4) สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการจดบันทึกและประเมินค่าข่าว โดยมีการจัดฝกึอบรมภายในองค์กร 
(5) น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาชว่ยในการแจ้งข่าว โดยสว่นราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ซ่ึงจะท าให้เจ้าหน้าที่

ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ด าเนินการและเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ 
(6) มีการก าหนดระยะเวลาในการแจ้งขา่ว SRUs ทันทีที่ได้รับการแจ้งเหตุ 
(7) มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรายงานเป็นล าดบัขั้นและมกีารความชัดเจน 
(8) ผู้บังคับบัญชาทุกล าดบัชั้นต้องก ากบัดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอยีดรอบคอบ 
(9) จัดท าคู่มือการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอยีด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.9 กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (1) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอค ายืนยันในการขอใช้งานรถยนต์ส่วนกลางจากผู้ขอใช้ 
(2) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(3) แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
(4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 2.10 กระบวนงานขั้นตอนความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้บัตรโดยสารพนักงาน โดยผิด
กฎระเบียบบริษัทฯ 

(1) กองสวัสดิการสิทธิประโยชน์และบริการงานบุคคล (IE) เป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบสิทธิบัตรโดยสาร S1 และ S2 ส าหรับพนักงาน Expat 
และตอบข้อซักถามจากสถานีต่างประเทศ โดยให้ข้อเท็จจริงจากระเบียบบริษัทฯ และหารือฝ่ายกฎหมาย (WL) พิจารณาหากมีการอ้างข้อกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ 

(2) ประชาสัมพันธ์ความรู้โดยจัดท าคู่มือการเดินทางพนักงานบน web THAISphere และบนระบบ Electronic Staff Travel (EST) 
(3) ตรวจสอบการขอใช้สิทธิย้อนหลังทุกครั้ง หากพบ Fraud จะน าเสนอฝ่ายคดี (WL-Q) เพื่อด าเนินการต่อไป 
(4) ท ารายงานสถิติการขอใช้สิทธิบัตรโดยสารพนักงานรายไตรมาสและรายงานต่อฝ่ายคดี (WL-Q) กรณีพบการออกบัตรฯ ในเส้นทางเดียวกันเกิน 

3 ครั้งต่อเดือน 

บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.11 กระบวนงานขั้นตอนความเสี่ยง
เกี่ยวกับการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศ            
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือด าเนินการ
ทุจริต 

    นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีการก าหนดให้มีการบริหารควรมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เช่น การก าหนดสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลตามบทบาทและหน้าที่ การทบทวนสิทธิ การก าหนดแนวทางควบคุมการใช้งานอุปกรณ์และสื่อบันทึกแบบพกพา (Mobile Device Policy) 
การตรวจสอบช่องโหว่ในระบบสารสนเทศ การป้องกันควบคุมการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเฝ้าระวังสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 

บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 2.12 กระบวนงานขั้นตอนการน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัวและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัทฯ 

(1) มีการก าหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ                
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม มีความรู้ความสามารถ และรักษาความลับที่ได้จาการปฏิบัติงาน 

(2) มีประกาศบริษัท เร่ือง นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 2.13 กระบวนงานการขออนุญาตบิน
ทดลองหลังการซ่อม 

(1) ทบทวนคู่มือการปฏบิัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 
(2) จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 2.14 กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
กรณีการรับ เรื่ องร้อง เรียนเป็นหนังสือ                
(กลุ่มงานเร่ืองราวร้องทุกข์) 

     ประสานและมีการติดตามการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.15 กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สปค. 
และ สรค. 

(1) มีแนวทางการด าเนินการจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้และส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ                         
ผลการด าเนินงานของ สปค. และ สรค. 

(2) มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของ สปค. และ สรค. โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 -  จัดท านโยบายและกรอบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สปค. และ สรค. เสนอปลัดกระทรวงคมนาคม                         

เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ 
      -  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สปค. และ สรค. 
      -  ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการเสนอปลัดกระทรวงคมนาคม 
      -  ด าเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สปค. และสรค. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.16 กระบวนงานจัดท าความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและ
จราจร 

     กองการต่างประเทศ มีการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ รวมถึงกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวของอยา่งเคร่งครัด ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.17 กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (1) ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตวัในการสรุปวิเคราะห์ก่อนน าเสนอ 
(2) ติดตามผลการด าเนินงานของหนว่ยงานให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเส่ียง 
(3) สรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.18 กระบวนงานการสรรหาและบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ 

(1) ก าหนดเกณฑ์การสัมภาษณ์ที่เป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนโดยใช้หลักวิชาการหรือแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
(2) ควรแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหมวดให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
(3) ปฏิบัตกิับผู้เข้ารับการประเมินทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 2.19 กระบวนงานความเสี่ยงการทุจริต
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับงาน/การจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

(1) กิจกรรมถ่ายทอดสด/บันทึกวีดีโอแสดงการตรวจรับพัสดุเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ กรมเจ้าท่า/เฟสบุ๊ค กรมเจ้าท่า 
(2) กิจกรรมลงประกาศเผยแพร่รายงานการตรวจรับพัสดุทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่าทุกการจัดซ้ือจัดจ้าง 

กรมเจ้าท่า 

 2.20 กระบวนงานการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ 

(1) ระบบการพิจารณาบ าเหน็จและพิจารณาเล่ือนต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
(2) กระบวนการสอบทานความรู้ความสามารถของพนักงานที่เสนอเลื่อนต าแหน่ง 
(3) กระบวนการตรวจสอบคะแนนประเมินผล 
(4) กระบวนการร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพจิารณาบ าเหนจ็ประจ าปี 

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

 

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

3. 3.1 กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

(1) จัดท าแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
-  ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงาน

อื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาท าหน้าที่
สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม 

-    จัดท าบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งต้ังคณะกรรมการเรียงตามล าดับ 
(2) จัดท าแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ 
(3) จัดท าแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซ้ือจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือ

ผู้ประกอบการในคราวต่อๆ ไป 
(4) จัดท าแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ 
(5) ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเล่ียงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว 
(6) จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้แทนจาก

กรมบัญชีกลาง 
(7) หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

กรมท่าอากาศยาน 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.2 กระบวนงานจ้างที่ปรึกษา (1) หน่วยงานจัดท าประกาศปอ้งกันการทุจริตก าหนดไม่ให้รับสินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของก านัลตา่งๆ 
     (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา 
      (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการหรอืแนวทางปฏบิัติในการก าหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

 3.3 กระบวนงานการจัดซ้ือรถโดยสารใหม่ องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน 
(1) กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดท า TOR 

-  จัดท ากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/
อิสระของคณะกรรมการและก าหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ 

-   เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง 
-   เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ 
-   ตรวจสอบมิให้การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับรถโดยสาร 
-   แต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง 
(2) กระบวนการจัดท า TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจท าให้เกิดการทุจริต 

-   จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข 
-   ก าหนดเง่ือนไขของรถโดยสารที่จะจัดซ้ือใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ความสูง               

ความกว้างของตัวถัง จ านวนที่นั่งผู้โดยสาร ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ใช้เข้าข่ายการล็อคสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่ วมก าหนดและ
ระบุในสัญญาให้ชัดเจน น าตัวอย่างรถโดยสารมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ น าเสนองานตามวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานก าหนดโดยต้อง
เป็นรถตัวอย่างที่ถูกต้องตรงตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างทุกประการ กรณีที่สั่งซ้ือจากต่างประเทศหรือน าเข้าควรแสดง Rule of Origin หรือแหล่งก าเนิด
สินค้านั้นๆ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 

(3) การก าหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือล่าช้า ไม่ชัดเจน 
(4) การสอบทานแผนการจัดท า TOR 

- ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซ้ือจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วม                   
การประมูลและสาธารณชนได้รับรู้ 

-  ท าระบบมาตรฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใสตามหลัก CG code 
-  จัดท ารายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
-  จัดท าแผนการสอบทานการจัดท า TOR อย่างเป็นระบบ 

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต 
(5) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท า TOR 

     (6) การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เขา้ร่วมการประมูลไม่ชัดเจน 
- เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็น Best Practice มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure 
- จัดท า Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ใช้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่ส าคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ 
- เผยแพร่ พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ 
- ชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียด/เอกสารประกอบแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลเผยแพร่บทลงโทษผู้ทุจริตให้รับทราบภายในหน่วยงาน 
- ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกนั การสมยอมราคา 

องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม วัดผล ประเมินผล 
(7) ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริต 

           ก าหนดให้มกีระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) ขั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกตขิองหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มี
การตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง 

 3.4 กระบวนงานการเบิกเงินทดรองจ่ายและ
การช าระบัญชีค่าใช้จ่าย 

(1) ก าหนดให้แผนกการเงินท าการตรวจสอบยอดคงค้างเงินทดรองรายจ่ายของงวดก่อนและให้พนักงานผู้ขอเบิกท าการช าระบัญชีค่าใช้จ่ายที่ค้าง
อยู่ให้แล้วเสร็จ ก่อนจะด าเนินการขอเบิกเงินทดรองจ่ายงวดต่อไป 

(2) พนักงานผู้ขอเบิกจัดท าแบบส่งคืนเงินทดรองจ่าย เอกสารส าคัญทางการเงิน พร้อมทั้งรายงานแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ 
(3) มีการตรวจสอบเบื้องต้นและลงนามอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา 
(4) แผนกการเงินท าการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและมีหน้าที่ทักท้วงหากพบรายการที่ไม่สมบูรณ์ 
(5) ก าหนดให้แผนกการเงินมีกระบวนการติดตามรายการที่ไม่มีการน าส่งคืนเงินทดรอง อย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ โดยติดตามทวงถามเป็น        

ลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบและพิจารณาด าเนินการเร่งรัด 

บริษัท ไทย – อะมาดอิุส 
เซาท์อีสเอเชีย จ ากัด 

 3.5 กระบวนงานความเสี่ยงการทุจริตจาก
ภารงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(1) หน่วยงานจัดท าประกาศป้องกันการทุจริต ก าหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงิน ของขวัญ ของก านัลต่างๆ 
(2) ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม พรบ. จัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อให้ทราบบทลงโทษ หากด าเนินการผิด พรบ. หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) หน่วยงานจัดท าประกาศป้องกันการทุจริต ก าหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงิน ของขวัญของก านัลต่างๆ 
(4) หน่วยงานจัดท าประกาศป้องกันการทุจริต เพื่อก าชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 
(5) หน่วยงานจัดท าประกาศป้องกันการทุจริต ก าหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารเพิ่มเติม 
(6) ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม พรบ. จัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อให้ทราบบทลงโทษ หากด าเนินการผิด พรบ. หรือระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จ ากัด 

 3.6 กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจ้าง (1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์                 
การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้ 

ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

   - ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ใหบ้ริการ 
 - ภาพรวมการได้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร 
 - ประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับ กพท. การบริหารจดัการพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ 
 - และประสบการณ์ของทีมท างานของผู้ให้บริการ 

(2) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อมีแนวทางในการลดจ านวนโครงการที่ผู้รับจ้างโดยวธิีพิเศษ เพื่อเสนอคณะกรรมการก ากับ กพท. 
ออกเป็นนโยบาย ต่อไป 

 3.7 กระบวนงานเกี่ ยวกับการเบิกเงิน                 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) 

      กิจกรรมก าหนดแนวทางให้ผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการรายงานการปฏบิัติงานและรับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาจริง กรมเจ้าท่า 

 3.8 กระบวนงานการรับ-ส่งรักษาและ
จ่ายเงินของสถานี 

(1) ให้นายสถานีจัดท าทะเบียนผู้ที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของการรถไฟฯ และการจัดเก็บเงินรายได้ประจ าวันต้องท าบัญชีผู้มาใช้ประโยชน์                  
ให้ตรงกับจ านวนตั๋วความสะอาด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และให้การรถไฟฯ ก าหนดราคาพื้นที่การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม 

(2) เห็นควรให้น าเงินเข้าฝากธนาคารทุกวันเพื่อป้องกันการทุจริต 
(3) ติดตามการตรวจงานของผู้บังคับบัญชาว่า มีการปฏิบัติตามค าสั่งเฉพาะที่ ก.581/2560 ตามรายละเอียดการตรวจงานตามภาคผนวก 1 

และมีการบันทึกผลการตรวจงานไว้ 
(4) ให้ผู้บังคับบัญชาจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการเบิกประจ าวัน และใบเบิกให้นายสถานีที่ระบุในใบจ่ายโดยมีหลักฐาน เพื่อป้องกัน                

การแก้ไขใบเบิก หรือการปลอมแปลงเอกสาร โดยห้ามผู้เบิกถือไปเอง 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 3.9 กระบวนงานการบริหารจัดการโครงการ
ก่อสร้าง 

การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 
     (1) การทุจริตด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ 
- การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะของงาน (TOR) มีสาระส าคัญครบถ้วน 
- การประมาณการราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น 
- การจัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง) 

(2) การทุจริตด้านการก ากับดูแลโครงการก่อสร้าง 
- การก ากับดูแลด้านการจัดท าแบบก่อสร้าง 
- การก ากับดูแลด้านการจัดท ารายละเอียดด้านวิศวกรรมระบบต่างๆ 
- การก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือผู้รับจ้าง 
- การตรวจรับงานก่อสร้าง 
- การก ากับดูแลตรวจสอบการค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง –วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 
(1) การทุจริตด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ 
- การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) มีสาระส าคัญครบถ้วน 
- การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน 

(2) การทุจริตด้านการก ากับดูแลโครงการก่อสร้าง 
- การก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือผู้รับจ้าง 
- การจัดท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมค านึงถึงระยะเวลาของสัญญาหลัก 
- การก าหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง 
- การก าหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง 
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาและข้อก าหนดการก่อสร้าง 

 3.10 กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จดัหาที่
ปรึกษา และผู้รับจ้าง 

(1) ก าหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(2) ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับงานและกรรมการตรวจการจ้าง 
(3) ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล 
(4) สื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับบทลงโทษ ในกรณีมีการรับผลประโยชน์ จากที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญา 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 

 3.11 กระบวนงานโครงการจัดหา (เช่า) รถ
โดยสาร บริษัท ขนส่ง จ ากัด จ านวน 314 
คัน 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความชัดเจนโดยลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการให้น้อยที่สุด 
(2) แต่งต้ังผู้มีความรู้เฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจงานจ้าง 
(3) จัดท าแผนการตรวจในทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วน 
(4) คณะกรรมการตรวจงานจ้างตามงวดงานอย่างเคร่งครัดและรายงานการตรวจควบคุมงานต่อ กจญ. เพื่อทราบ 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

 3.12 กระบวนงานการด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างโดยวธิีคัดเลือก 

(1) ประกาเผยแพร่ TOR และราคากลาง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อใหส้าธารณชนได้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นและวจิารณ์ 
(2) แต่งต้ังคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และมีความรู้ความช านาญในด้านนัน้ 
(3) แผนกจัดหา ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาครั้งหลังสุด 
(4) หารายชื่อผู้ประกอบการที่ตรงกับความต้องการในการจัดซ้ือ/จ้าง นั้นๆ มาเสนอให้มากราย 
(5) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการเปิดซองให้ชัดเจน และนัดหมายก าหนดวันกับผู้ประกอบการให้ชัดเจน 
(6) เชิญหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารว่มสังเกตการณ์ในการประชุมการจัดซ้ือจดัจ้าง 
(7) จัดท าเอกสาร Checklist ในการตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขอ้มูล 
(8) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนลงใน TOR ให้ชัดเจนและประกาศ 

สถาบันการบินพลเรือน 
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ล าดับ กระบวนงาน/งาน แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.13 กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง (1) มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามล าดับ และมีการก าหนดอ านาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 
(3) ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

 3.14 กระบวนการจัดการยานพาหนะ      ระบบจอง/ขอใช้รถ บวท. ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

 3.15 กระบวนงานเกี่ยวกับการน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่ในราชการ 

     กิจกรรมจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ กรมเจ้าท่า 

 3.16 กระบวนงานเกี่ยวกับการเบิกค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทางไปราชการ/               การ
ปฏิบัติหน้าที่ 

     กิจกรรมจัดท าแนวทางการปฏิบัติ/คู่มือด้านการ เบิก-จ่าย เงินราชการในการไปราชการ การจัดประชุม/สัมมนาการผลักใช้/คืนเงินราชการ                  
พร้อมตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กรมเจ้าท่า 
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6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  

6.1)  ปัญหา/อุปสรรค 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเ.สี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการ
ขั้นตอนในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการกับผู้ปฏิบัติงานเป็นคนละส่วนงานกัน 

  

6.2)  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยง                   
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างดี  

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความส าคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต              
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรร ม                
เพ่ือให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

3. กระทรวงคมนาคมควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ   
การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 

4. โครงการการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นโครงการที่มีเนื้อหาส าคัญและ
เป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน กระทรวงคมนาคมควร                    
มีใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน                
ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมในโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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