
 

  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ของกระทรวงคมนาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กทม.  
- ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันท่ี 13  - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม 
 



 

  

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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  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยด้านการปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม เครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการ                     
ของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพมีจิตบริการท างานในเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตส านึก ค่านิยม             
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

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

 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง                 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นปฏิรูปที่ 2             
ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการด าเนินงาน เช่น การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ 

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ของกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 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 ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต               
ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต น าไปสู่            
การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)                 
ได้วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้าน 
การป้องปราม โดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ดังนี้ 
        ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                      
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก               
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
        ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
        ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ                 
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ                  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ                  
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
กระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและ               
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นมาตรการที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของ
กระทรวงคมนาคม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จึงได้จัดท ากิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกขึ้น เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีมาตรการ ระบบ กลไกหรือแนวทางคู่มือ        
ในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรภายในกระทรวงคมนาคมได้  
 
 

   
  2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท าสื่อรณรงค์เผยแพร่เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  2.2 เพ่ือจัดท าคู่มือ มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ                    
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
  2.5 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 
 

1 

2. วัตถุประสงค์



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3 

 

 
 

 

  กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
    กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม   
   - ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
   กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/ประมวล
จริยธรรม/ร้องเรียน  
    
 

 

 4.1  ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
 4.2  เครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4.3  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
    

  กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
    กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม  ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊                
ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 
   - ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
    กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/ประมวล
จริยธรรม/ร้องเรียน  

 

 
 
 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 งบรายจ่ายอื่น 
 
 
 
 
 

2 

3 

3. วิธีด าเนินการ

2 

4. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 250 คน

5. ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ

6. งบประมาณที่ใช้



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 7.1  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
     - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึง                
แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตพฤติมิชอบและมาตรการเสริมของ ป.ป.ช.  
 7.2  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
      - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 
 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม 
 

 
 

  9.1  บุคลากรกระทรวงคมนาคมได้มีความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท าสื่อรณรงค์
เผยแพร่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  9.2  บุคลากรกระทรวงคมนาคมได้มีคู่มือ มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ                 
ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม 
  9.3  เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
  9.4  เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น            
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9. ผลคาดว่าจะได้รับ



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ศปท. ไดก้ าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการฯ เพ่ือเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยง

ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการวางระบบการประเมนิความเสีย่ง 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.การให้นโยบายและชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม 

 6            

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

  3           

3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  13
-

14 

          

4. หน่วยงานในสังกัด คค. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ
กระทรวงคมนาคม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  โดยให้หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่ง
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ 
ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 

             

5. ศปท. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและ
ส านักงาน ป.ป.ท.  

      1       

6. หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผนบริหาความเสี่ยงการทุจริตพร้อมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (ขั้นตอนที่ 6 – 9 ตาม
แบบรายงานฯ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 

             

7. ศปท. สรุปรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริตของ
กระทรวงคมนาคม เสนอผู้บริหารและส านักงาน ป.ป.ท. 

          1   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานการวางระบบความเสี่ยงต่อการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยง 

ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงคมนาคม 

การให้นโยบายและชี้แจงท าความเข้าใจเรือ่ง
การบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงาน

ภายในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อวางระบบ
การประเมินความเสี่ ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานในสังกัด คค. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมรายงานแผนฯ 
ให้ ศปท. เพื่อรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทจุรติ
ของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและส านักงาน 
ป.ป.ท. หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผน

บริหารความเสี่ยงการทุจริตพร้อมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ให้ ศปท. เพื่อ
สรุปรวบรวมรายงานผลฯ เสนอผู้บริหารและ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

6 พ.ย. 61 

13-14 ธ.ค. 61 

15 มี.ค.-1 เม.ย. 62 

15 ก.ค.-1 ส.ค. 62 

1 
2 

3 

4 

10. กรอบการด าเนินงาน



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ              
การด าเนินการโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยง                
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 
คลองมหานาค เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กทม. มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ านวน ทั้งสิ้น 163 คน                   
ซึ่งสามารถจ าแนกตามหน่วยงาน ดังตารางที่ 2 และรายชื่อผู้เข้าร่วมดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 
 

หน่วยงาน 
 

จ านวน
(คน) 

 

ร้อยละ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 49 30.06 
กรมเจ้าท่า 6 3.68 
กรมขนส่งทางบก 10 6.13 
กรมท่าอากาศยาน 9 5.52 
กรมทางหลวง 5 3.07 
กรมทางหลวงชนบท 5 3.07 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 7 4.29 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 7 4.29 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 7 4.29 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 7 4.29 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 10 6.13 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 6 3.68 
สถาบันการบินพลเรือน 7 4.29 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด 7 4.29 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 6 3.68 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 4 2.45 
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 1 0.61 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 2 1.23 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 1 0.61 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 7 4.29 

รวม 163 100 

 

กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กทม.  
 

11. ผลการด าเนินงาน

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม 

 



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7 

 

 

ตารางท่ี 3  แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อ – สกุล 
 

 

ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงาน 
 

1 นายกฤชเทพ  สิมล ี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2 นางสาววรณัน ธีระตระกูล นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร ส านักงานรัฐมนตรี 
3 นางสาวสมใจ คงเกลี้ยง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 
4 นางสาววนัญญา วรรณจ ารัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
5 นางสวภาศิริ มนัสวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
6 นายปริยะ เวสบุตร ผู้อ านวยการกองกลาง กองกลาง 
7 นางสาวปุณิกา จันเทว ี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองกลาง 
8 นางสาวชมพูนุช เบญโกโรเม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองกลาง 
9 นายศุภกจิ คงหน ู นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย 

10 นายจตุรงค์ ศรีโชติ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย 
11 นางสาวอรพิน ท่างท ี นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย 
12 นางสาวชัญญา สังข์สูงเนิน นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย 
13 นายวิชยั จงสมาธิวงศ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กองการต่างประเทศ 
14 นางกัณทรีย์ เกิดใหรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองตรวจราชการ 
15 นางสาวมานกิา สันทัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองตรวจราชการ 
16 นางสาวทิพรัตน์ มากสุดใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองตรวจราชการ 
17 นางสาวลักขณา คมข า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองตรวจราชการ 
18 นางจิตราวรรณ ม่วงด ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กองบริหารการคลัง 
19 นางสาววันเพ็ญ สิรินราพรรณ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กองบริหารการคลัง 
20 นางสาวประภาพร อาชวูพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ กองบริหารการคลัง 
21 นางนิภาพร ชยักุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองบริหารการคลัง 
22 นางสาวสหัสญาริน พันธุ์งามวงศ์ นิติกรช านาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
23 นางสาวณัฐธิดา ห่วงทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
24 นางสาวรัชนี ผกายช่อรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
25 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ หัวหน้าฝา่ยพัฒนาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
26 พ.จ.ท. วิเชียร พุ่มขจร นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
27 นายปัญญะ รัตนวราหะ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช านาญงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
28 นายปราโมทย์ บุตรศรี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
29 นางธนวรรณ สุขผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
30 นางสาววณราวรรณ ศิริธรรมศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
31 นางสาวสมฤทัย เสเล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
32 นางสาววันทนา เสาวดี ผู้อ านวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
33 นายปฐมเทพ เทพาทิพวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
34 นายกฤตเมธ ถาค า นิติกรปฏิบัติการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
35 นางสาวจารุนันท ์บุญวิทยาลิขิต นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
36 นายบริวัชร สืบคุณะ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
37 นายปริทัศพล ด าเกาะ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ช านาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
38 นายศรัณยู สวัสดิ์มงคล นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
39 นางสาวธันยาภัทร์ ทวีชยัเศรษฐ์ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ

อุบัติการณ์ของอากาศยาน 

5 



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8 

 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อ – สกุล 
 

 

ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงาน 
 

40 นายปฐมภัทร์ ทินวัฒน ์ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน 

41 นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
42 นางภัทราวดี จันทร์เหล่าหลวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
43 นางสาวขวญักมล จิรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
44 นางสาวภูริกานต์ สองสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
45 นางสาวศิริพร เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
46 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัดขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
47 นางสาวประภารัตน์ ทีหอค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
48 นายเอกภาณุ ชุมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
49 นางสาวธิมาพร สินวาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
50 เรือเอกอภิชิต  ตัณฑสิทธิ ์ นิติกรช านาญการ กรมเจ้าท่า 
51 นายสุรินทร์ เอี่ยมสะอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมเจ้าท่า 
52 ว่าที่ร้อยตรีตฤณณภัทร์ คงม ี นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า 
53 นายกิตติพล ภาษยะวัตร นักวิชาการคอมพวิเตอร์ กรมเจ้าท่า 
54 นายฉัตรชัย ลิ้มม่วงนิล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า 
55 นายยุทธศิลป์ พงศ์ศิริ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า 
56 นางสาวรสริน วรกิตตธิรรม นักวิชาการขนส่งปฏิบัตกิาร กรมการขนส่งทางบก 
57 นายปริญญา วรธ ารง วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก 
58 นางสาวอรวรรณ จารุจรัสโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก 
59 นางสาวนพวรรณ จตุรนต์รัศมี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 
60 นายเกียรตินรินทร์ ฤทธิรงศ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 
61 นายเล็ก ทันพิสิทธิ ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 
62 นายเสกสรร บุญรอด นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 
63 นายณัษฐพัชร์ เจียมเจตจรูญ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
64 นางสาวภัคจิรา น้อยโสภา นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
65 นางสาวกฤตยิาณี สังข์ทอง นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
66 นางสาวชนัตถา ศรีเจริญ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมท่าอากาศยาน 
67 นางสาวบงกชรัตน์ กฤษแก้ว นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมท่าอากาศยาน 
68 ว่าที่ร้อยตรีจตวุิทย ์บุญมาก นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ กรมท่าอากาศยาน 
69 นายส าพงษ ์ไพศูนย ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน 
70 นายศิริชัย ชูประสูติ นิติกรปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน 
71 นางสาวพัชณ์ชนัน อารยะภาสวัฒน์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัตกิาร กรมท่าอากาศยาน 
72 นางสาวสุดา ไพลิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน 
73 นายพลกฤต พยอมยนต์ บุคคลากร กรมท่าอากาศยาน 
74 นายศิวพงค์ รัตนกระจ่าง จพส.ปจ. กรมท่าอากาศยาน 
75 นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง 
76 นางประภา สบายใจ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง 
77 นางสมคิด มะลิพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมทางหลวง 
78 นางสาวดิศราพร พลอยกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 
79 นางสาวฤกษิญาพร สวนกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 
80 นายขินต์ ชินภัทร นพยอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมทางหลวงชนบท 
81 นายปัฐพงค์ จันทร์นิยม นิติกร กรมทางหลวงชนบท 
82 นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท 
83 นายพีรภัทร ์เอี่ยมสวุรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท 
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84 นายจิรชาต ิบุญรินทร ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรมทางหลวงชนบท 
85 นางสุกัญญา ศิริโรจน ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
86 นางสาววาสิณี สังขะเมฆะ นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
87 นายณัฐพล บวัทุม นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
88 นางสาววารุณี ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
89 นางสาวพรฤทยั เช้ือบัณฑิตพร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
90 นางสาวภัทราภรณ์ ภกัด ี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
91 นางสาววรรษมน แกว้ดวงด ี นิติกร ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
92 นายธนพล ด ามณ ี หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
93 นายเผด็จ มากเจริญ หัวหน้ากองปฏบิัติการตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
94 นายพรณรงค์ อ าไพจริต หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
95 นายกฤษดา นามสุวรรณ์ หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
96 นางคนิตา กมลวันธนชิต หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
97 นายราชันย์ อินนาค พนักงานบริหารงานทัว่ไป การรถไฟแห่งประเทศไทย 
98 นายธนวันต์ พรเลิศรังสรรค์ เสมียน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
99 นางพจนา ดวงนุช อสสค. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

100 นายชุมศิริ ดิสถาพร จบท.12 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
101 พ.อ.อ. พรพงศ์ ลิ้มย้ง จบท.11 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
102 นายวรรัชต์ สมบูรณ์วงศ์ จบท.9 วสน.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
103 นางสาวณิชยา แสงนภากาศ จบท.9 งสน.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
104 นายพาศน์ เอื้อถาวรธรรม จบท.6 วสน.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
105 นางสาวพาขวัญ ดวงนุช จบท.6 งสน.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
106 นางกันตา ชวิภักด ี พนักงานบริหารอาวโุส ระดับ 11 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
107 นายศิกานต ์ประถมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
108 ว่าที่ ร.ต. ศุภชยั สินธุเศรษฐ หัวหน้าแผนกวางแผนและขอ้มูลสถิติกูภ้ยั 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
109 นางสาวสิริพร อุษสาธิต หัวหน้าแผนกขอ้มูลและบริหารงานเอกสาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
110 นางมุกดา พบิูลย ์ หัวหนแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
111 นางสาวพิกุล พิมพ์ทอง หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
112 นางสาวปรีชญาลกัษณ์ เจือเจริญ พนักงานบริหารงานทัว่ไประดับ 7 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
113 นายอนวุัตร ไชยเพชร พนักงานบริหารงานทัว่ไประดับ 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
114 นางสาวจตุพร จารุวจันกุล วิศวกร 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
115 นายอลงกรณ์ เทียมประยูร พนักงานบริหารงานทัว่ไประดับ 7 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 
116 นางสาวปูรณ์ภัสสร ธนาปยิะรักษ์ วิทยากร 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
117 นางสาวขนิษฐา สว่างภพ วิทยากร 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
118 นางสาวนงนภัส วงศ์ภูงา วิทยากร 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
119 นางสาวพรทิพย์ ศรีสกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาก ากับดูแลกจิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
120 นางสาวสุจิรา ทองสถิต วิทยากร 4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
121 นางปสันทนี พจนศิลป ผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
122 นางนงนุช วงษ์เพ็ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
123 นายสมควร บุญสวุรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
124 นางสาวสุรัตน์ เหลือประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานวจิัยและพัฒนาองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
125 นายพรปฐม วิภังค์ศิริ หัวหน้างานวิจยัและพัฒนาองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
126 นางสาวนุชนารถ ชูสวาสดิ ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเส่ียง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
127 นางสาวมารินีย ์ลิ้มจ๋าย หัวหน้างานบริหารความเส่ียง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
128 นายพงษ์ดนัย นนขุนทด หัวหน้างานบริหารความเส่ียง สบจ. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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129 นางสาวชาลินี เปลีย่นฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน 
130 นางสาวซารีน่า มูซอแล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน 
131 นางสาวกนกวรรณ ขนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน 
132 นางสาวพิม วัชโรบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน 
133 นายพรเทพ เตียเจริญวรรธน์  นิติกร สถาบันการบินพลเรือน 
134 นางสาวณชนก พูสวัสดิ ์ นักบริหารงานจัดหา สถาบันการบินพลเรือน 
135 นายชูชีพ ยี่สุ่นซ้อน หัวหน้าแผนกอาคารสถานที ่ สถาบันการบินพลเรือน 
136 นางนภาพร บุษสาย ผู้จัดการกองป้องกันและตรวจสอบการประพฤติมิชอบ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
137 นางสาววรรณิศร ติยะวานิช นิติกร 1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
138 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ เจ้าหน้าทีธุ่รการอาวุโส บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
139 นายนัทธ ์สระทองอุ่น นิติกร 1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
140 นางชุติภา เพชรพูล ผู้อ านวยการกองบริหารกลาง บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
141 นางสาวเยาวเรศ คนกระโทก หัวหน้างานก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

142 นางสาวสุชาดา เพียงประสิทธิพร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

143 นางสาวสายฝน สัณฐิติพงศ์ ผู้ช่วยอ านวยการส านกักลุ่มที ่1 บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

144 นางสาวธนัญญา กองศิริ (ผู้แทน)ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานกลุม่ที่ 2 บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

145 นางสววราภรณ์  สุขพงษ ์ (ผู้แทน) หัวหน้างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

146 นางสาวนิตยา อินทร์สุข เจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

147 นายนิธิดล พัฒนตระกูลสุข เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ 3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
148 นายมาโนช สวัสด ี นักวิชาการ ระดับผูอ้ านวยการฝ่าย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จ ากัด) 
149 นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จ ากัด) 
150 นายอนุสรส์ สวันตรัจฉ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จ ากัด) 
151 นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ ์ ผู้อ านวยการประจ าส านกักรรมการ  

ผู้อ านวยการใหญ่ระดบัผู้ช านาญการฝ่าย 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จ ากัด) 

152 นางทวินันท์ จินะทุ่ง นักวิชาการระดับผู้อ านวยการกอง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จ ากัด) 
153 นางนรภร กิจติจิระกุล นักวิชาการระดับผู้อ านวยการกอง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จ ากัด) 
154 นางสุพรรณี ใจดี พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
155 นางจุฑารัตน์ อึ้งสกาว พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
156 นายโสตถิทัศน์ เอีย่มล าเนา พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
157 นายอธิพงศ์ ธรรมสาโรช พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
158 นางสาวสิรินทรา พันธ์งาม พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
159 นางสาวลดาวัลย์ เกษมวงศ์ พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
160 นางสาวสุกัญญา ปานขวัญ พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
161 นายสุรพงศ์ อิ่มเอิบธรรม ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
162 นางสาวสิริกร พรหมขัติแกว้ ผู้จัดการแผนกก ากบัการปฏิบัติงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
163 นางบุษกร เหาตะวานิช หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิจ ากัด 
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 โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิ มและ
รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม มีก าหนดการและการด าเนินงาน ดังนี้ 

ก าหนดการ 
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ของกระทรวงคมนาคม 

กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ 

รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  
ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
*********************************** 

 

 เวลา 08.3๐ – 09.๐๐ น. ลงทะเบียน  
  พิธีเปิด 
                                                    โดย นายกฤชเทพ สิมลี  รองปลัดกระทรวงคมนาคม/ 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประธาน 
นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน 

 

 เวลา 09.๐๐ – ๑0.30 น.      การบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดของความเสี่ยง และความ
จ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความ
เสี่ยงสมัยใหม่” โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษา
อิสระและนักวิชาการอิสระ 

เวลา 10.30 – 12.00 น.      การบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัด
ฐานสมัยใหม่” โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระ
และนักวิชาการอิสระ 

 เวลา 12.๐๐ – 13.0๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.๐๐ – ๑6.00 น.  การบรรยายในหัวข้อ “กรอบแนวคิดการท าแผนบริหารความเสี่ยง            
ที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน” โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์              
ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ 

ก าหนดการและการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
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ศปท. ได้ด าเนินตามกรอบระยะเวลาการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ                   
ของกระทรวงคมนาคม กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุม                    
เชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ในวันอังคารที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค          
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  โดยนายกฤชเทพ สิมลี  รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
พิธีโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม พร้อมมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากร            
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และได้เรียนเชิญอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร
การบรรยายในหัวข้อ 

1. แนวคิดของความเสี่ยงและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ   
การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่ 
3. กรอบแนวคิดการท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน 

โดยแบ่งช่วงบรรยาย มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 บรรยายใน หัวข้อ “แนวคิดของความเสี่ยงและความจ าเป็นในการบริหาร             

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่” 
กล่าวถึงที่มาของการจัดท ายุทธศาสตร์ องค์ประกอบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์
ความเสี่ยงขององค์กร 

ช่วงที่ 2 บรรยายใน หัวข้อ “กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่” 
โดยมีความเสี่ยงใหม่ในการท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐในอนาคต ประกอบด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง             
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และยังมีการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดย ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ.... ยกระดับการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐ                   
ที่ชัดเจนในการจัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่
โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง โดยก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท า
โครงการร่วมลงทุนที่กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล 

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  
 
 
 



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

13 

 

 
  
 
 
 

การด าเนินโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม
ปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ได้มีการจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยมีผู้ตอบแบบสอนถาม จ านวน 105  คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 154 คน (ไม่รวม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน) แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. สถานภาพทั่วไป 
2. สอบถามความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 

ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 40 38.10 
หญิง 65 61.90 
รวม 105 100.00 

 

 

 

 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.90 
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.10 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย
38%

หญิง
62%

กราฟที่ 1 กราฟแสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

16 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถาม) 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
 



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

14 

 

 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ต าแหน่ง จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
ทั่วไป  23 21.91 

วิชาการ 48 45.71 
อ านวยการ 8 7.62 
รัฐวิสาหกิจ 20 19.05 

อ่ืนๆ 6 5.71 
รวม 105 100 

 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่งประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 45.71 
และรองลงมาต าแหน่งประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.81 , รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.05 , และอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 5.71 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย  
ระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ มากท่ีสุด 
 ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ มาก 
 ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ ปานกลาง 
  ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ น้อย 
 ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั่วไป
22%

วิชาการ
46%

อ านวยการ
7%

รัฐวิสาหกิจ
19%

อื่น ๆ
6%

กราฟที่ 2 กราฟแสดงร้อยละจ าแนกตามต าแหน่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตารางท่ี 6  ตารางแสดงระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเดน็ความคดิเหน็ 

จ านวนร้อยละ 
ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

S.D. ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.  กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาของการ
ด าเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

 
20 

 
62.86 

 
15.24 

 
0.95 

 
0.95 

 
0.69 

 
4.00 

 
มาก 

2.  วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ มีสื่อประกอบไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

32.38 56.19 10.48 0.95 0 0.66 4.20 มาก 

3.  วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

32.38 56.19 10.48 0.95 0 0.66 4.20 มาก 

4.  ท่านเห็นด้วยว่าการทุจริตเป็นการบ่อนท าลาย
ความมั่นคงของประเทศ 

83.81 14.29 1.90 0 0 0.43 4.82 มาก
ท่ีสุด 

5.  ท่านเห็นด้วยว่าการประเมินและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะช่วยป้องกันการทุจริตได้ 

44.76 43.81 10.48 0 0.95 0.74 4.31 มาก 

6. ท่านเห็นด้วยว่าการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย
เป็นหน้าท่ีของทุกคน 

80.00 17.14 2.86 0 0 0.49 4.77 มาก
ท่ีสุด 

7. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี ก่อน การเข้า
ร่วมโครงการ 

0.95 9.52 52.38 27.62 9.52 0.82 2.65 ปาน
กลาง 

8. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัก การเข้า
ร่วมโครงการ 

12.38 56.19 29.52 1.90 0 0.68 3.79 มาก 

9. ประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ 30.48 52.38 16.19 0.95 0 0.70 4.12 มาก 
10.ท่านเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้

 
21.90 

 
57.14 

 
20.95 

 
0 

 
0 

 
0.66 

 
4.01 

 
มาก 

11. ท่านจะน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการร่วม
ผลักดันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

32.38 53.33 14.29 0 0 0.66 4.18 มาก 

12. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม     4.10 0.65 4.10 
(81.92%) 

มาก 

  
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นประเด็นความคิดเห็นแต่ละข้อ ดังนี้ 

1) กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) คิดเป็นร้อยละ 80.00% 
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

2) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ มีสื่อประกอบไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย อยู่ใน ระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.00% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

3) วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.00% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศ อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.38% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยป้องกัน
การทุจริตได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.29% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

16 
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6) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการป้องกันการทุจริตในสังคมไทยเป็นหน้าที่ของทุกคน      
อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.43% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

7) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65) คิดเป็นร้อยละ 52.95% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

8) ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลักการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ             
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.81% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

9) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.48% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ                                                                                                                                                                                                                                

10) ผู้เข้าร่วมโครงการมีเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์            
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) คิดเป็นร้อยละ 80.19%                    
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

11) ผู้ เข้าร่วมโครงการจะน าความรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการร่วมผลักดันสร้างสังคมไม่ทน                
ต่อการทุจริตอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.62% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

12) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10)     
คิดเป็นร้อยละ 81.92% ของความพึงพอใจภาพรวม 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ดังนี้ 

1) กระทรวงคมนาคมควรมีการจัดท าตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต               
ที่จะด าเนินการในเดือน ธันวาคม 2561 ส่งให้หน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมี
ตัวอย่างในการจัดเตรียมข้อมูลจริง ที่พร้อมจะด าเนินกิจกรรม ท าให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

2) เนื้อหามีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตค่อยข้างมาก ควรมีการจัด
ประชุมหรือกิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 

3) เป็นโครงการที่ดี แต่ควรก าหนดหรือระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะมีบางหน่วยงาน          
มีหน่วยงานในก ากับถึง 3 หน่วย คือ หน่วยงานก ากับดูแลการควบคุมภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องมีการบูรณาการท างานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

4) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีความเข้าใจ สามารถน าไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานได้ 
หากมีโครงการที่เกี่ยวข้อง อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารให้รับทราบด้วย 

5) ควรมีเหตุการณ์หรือกรณีศึกษา เป็นตัวอย่างหรือวีดีโอ เพ่ือให้การบรรยายมีความหลากหลาย 
เพราะจะท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

6) ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
7) ในการประชุมหรือจัดกิจกรรมควรก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้เข้าร่วมโครงการ 

ทั้งนี้เพ่ือน าความรู้ไปก าหนดเป็นนโยบาย/แนวทางให้ผู้ปฏิบัติต่อไป 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
 

QR CODE  
ส าหรับคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง

การทุจริต 

QR CODE  
เอกสารประกอบการบรรยายการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล   รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน 

นายกฤชเทพ  สิมลี   รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอ านวยการ 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ของกระทรวงคมนาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ 

รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากรสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม

และรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 

คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
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คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ   
วิทยากร 

 
 

10 

11 
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ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ครั้งท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากร 

สังกัดกระทรวงคมนาคม 
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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ                
การด าเนินการโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 
รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ                 
ประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ ฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จ านวน ทั้งสิ้น  77  คน  
ซึ่งสามารถจ าแนกตามหน่วยงานดังตารางที่ 7 และรายชื่อผู้เข้าร่วมดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 7  แสดงจ านวนและร้อยละบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 
 

 

หน่วยงาน 
 

จ านวน
(คน) 

 

ร้อยละ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 35 45.45 
กรมเจ้าท่า 2 2.60 
กรมขนส่งทางบก 3 3.90 
กรมท่าอากาศยาน 2 2.60 
กรมทางหลวง 2 2.60 
กรมทางหลวงชนบท 1 1.30 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2 2.60 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 4 5.19 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2 2.60 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2 2.60 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 2.60 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 3 3.90 
สถาบันการบินพลเรือน 3 3.90 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด 3 3.90 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 3 3.90 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 2 2.60 
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 1 1.30 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 2 2.60 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 1 1.30 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 2 2.60 

รวม 77 100 

 

 

4 

กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันท่ี 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบรุี  
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ตารางท่ี 8  แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อ – สกุล 
 

 

ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงาน 
 

1 นางสาววรณัน ธีระตระกูล นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร ส านักงานรัฐมนตรี 
2 นางสาวสมใจ คงเกลี้ยง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3 นางสาวถิรนันท์ สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
4 นางสวภาศิริ มนัสวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
5 นางสาวปุณิกา จันเทว ี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองกลาง 
6 นางสาวชมพูนุช เบญโกโรเม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองกลาง 
7 นายศุภกจิ คงหน ู นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย 
8 นางสาวชัญญา สังข์สูงเนิน นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย 
9 นายวิชยั จงสมาธิวงศ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กองการต่างประเทศ 

10 นางกัณทรีย์ เกิดใหรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองตรวจราชการ 
11 นางสาวถนอมสิน ปิตวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองตรวจราชการ 
12 นางสาวทิพรัตน์ มากสุดใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองตรวจราชการ 
13 นางสาวลักขณา คมข า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองตรวจราชการ 
14 นางสาวศรีประจิตร รองไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กองบริหารการคลัง 
15 นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กองบริหารการคลัง 
16 นางสาวขวญัสิรี ช่วงวิไล นิติกรปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
17 นางสาวพิสมัย ภัทรชยัโชต ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
18 พ.จ.ท. วิเชียร พุ่มขจร นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
19 นายปัญญะ รัตนวราหะ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช านาญงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
20 นางสาววณราวรรณ ศิริธรรมศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
21 นางสาวสมฤทัย เสเล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
22 นายปฐมเทพ เทพาทิพวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
23 นายกฤตเมธ ถาค า นิติกรปฏิบัติการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
24 นางสาวจารุนันท ์บุญวิทยาลิขิต นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
25 นายปริทัศพล ด าเกาะ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ช านาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
26 นางสาวพจนยี์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการขนส่ง ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วงเหลืออากาศ

ยานและเรือที่ประสบภยั 
27 นางสาวธันยาภัทร์ ทวีชยัเศรษฐ์ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ

อุบัติการณ์ของอากาศยาน 
28 นายปฐมภัทร์ ทินวัฒน ์ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบนิปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ

อุบัติการณ์ของอากาศยาน 
29 นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
30 นางสาวขวญักมล จิรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
31 นางสาวศิริพร เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
32 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัดขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
33 นางสาวประภารัตน์ ทีหอค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
34 นางสาวธิมาพร สินวาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
35 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณโคตร เจ้าหน้าทีธุ่รการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
36 นายสุรินทร์ เอี่ยมสะอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมเจ้าท่า 
37 ว่าที่ร้อยตรีตฤณณภัทร์ คงม ี นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า 
38 นายเล็ก ทันพิสิทธิ ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 
39 นางสาวพัชรา ทองขวัญ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 
40 นางสาวกฤตยิาณี สังข์ทอง นิติกรปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
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ล าดับ 
 

 

ชื่อ – สกุล 
 

 

ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงาน 
 

41 นายนรา จันชนะกจิ นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมท่าอากาศยาน 
42 นางสาวบงกชรัตน์ กฤษแก้ว นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมท่าอากาศยาน 
43 นายพีรภัทร ์เอี่ยมสวุรรณ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท 
44 นายจิรวุฒ ิปานพรหม นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
45 นางสาววารุณี ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
46 นางสมคิด มะลิพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมทางหลวง 
47 นางสาวดิศราพร พลอยกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 
48 นายเผด็จ มากเจริญ หัวหน้ากองปฏบิัติการตรวจการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
49 นางคนิตา กมลวันธนชิต หัวหน้างาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
50 นายราชันย์ อินนาค พนักงานบริหารงานทัว่ไป การรถไฟแห่งประเทศไทย 
51 นายธนวันต์ พรเลิศรังสรรค์ เสมียน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
52 นางพจนา ดวงนุช อสสค. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
53 นายชุมศิริ ดิสถาพร จบท. 12 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
54 นายอนวุัตร ไชยเพชร พนักงานบริหารความเส่ียงระดับ 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
55 นางสาวชญาณ์นันท์ มูลเทพพิชัย พนักงานบริหารพัสดุระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
56 นางสาวนงนภัส วงศ์ภูงา วิทยากรระดับ 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
57 นางนงนุช วงษ์เพ็ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
58 นางสิริรัตน์ ฉิมแก้ว เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
59 นายวีระศกัดิ์ วรรณกูล เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
60 นายสมควร ทองเฟื่อง เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
61 นางสาวชาลินี เปลีย่นฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน 
62 นางสาวซารีน่า มูซอแล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน 
63 นางสาวพิม วัชโรบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน 
64 นางสาววรรณิศร ติยะวานิช นิติกร 1  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
65 นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ เจ้าหน้าทีธุ่รการอาวุโส บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
66 นางสาวนิตยา อินทร์สุข เจ้าหน้าทีธุ่รการอาวุโส บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
67 นางสาววราภรณ์ สุขพงษ ์ หัวหน้างานบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
68 นางสาวกัลยา ไชยยา เจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
69 นายนิธิดล พัฒนตระกูลสุข เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ 3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
70 นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
71 นายกัณณพนต์ ตันติพงศ์ เจ้าหน้าที่นโยบายและบริหารยุทธศาสตร์อาวุโส บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
72 นายขวัญชัย เขมนิจกุล ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
73 นางสาวสิริกร พรหมขัติแกว้ ผู้จัดกาตรวจสอบภายใน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
74 ว่าที่ ร.ต. ทวีชยั พรมขันธ ์ ผู้จัดการส่วนก ากับการปฏิบัติงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
75 นายชติพจน ์ศรีเมือง พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
76 นายนิพิดนยั ช านาญกุล พนักงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
77 นางสาวบุษกร เหาตะวานิช หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิจ ากัด 
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โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี มีก าหนดการและ            
การด าเนินงาน ดังนี้ 

ก าหนดการ 
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561  
ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี  
*********************************** 

 วันที่ 13 ธันวาคม  2561 
 เวลา 07.00 น. -  ลงทะเบียน 

-  ออกเดินทางจากกระทรวงคมนาคม  ถนนราชด าเนินนอก 
 เวลา 09.30 น.                      -   เดินทางถึง แสตมปฮ์ิลล์ รสีอรท์ จังหวัดราชบุรี พร้อมลงทะเบียน 
 เวลา 09.30 – 10.00 น.  -   แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม 
 เวลา 10.๐๐ – ๑2.0๐ น.  หัวข้อกิจกรรม ดังนี ้

- การช้ีแจง แบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ในกระบวนการค้นหา ระบุ 
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในภาระงานแต่ละส่วน    

- การช้ีแจง แบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ในกระบวนการก าหนด
แนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงรายหน่วยงานในระดับ 
Agenda-based/Potential-based รายหน่วยงาน 

  โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ   
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.๐๐ – ๑7.0๐ น.  หัวข้อกิจกรรม ดังน้ี 
- แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรมการกรอกแบบฟอร์ม 
- น าเสนอผลงานกลุม่ พร้อมสรุป 
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ   

 เวลา 18.๐๐ – ๑9.0๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
           เวลา 19.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
 
 
 
 

ก าหนดการและการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

เวลา 09.๐๐ – 12.0๐ น.  น าเสนอผลงานของกลุ่ม (ต่อ) พร้อมสรุป 
 โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ  

  เวลา 12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.๐๐ – ๑6.0๐ น.  สรุปการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ถาม-ตอบ 

  โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ  
 เวลา 16.๐๐  น. ออกเดินทางจาก แสตมปฮ์ลิล์ รสีอร์ท จังหวัดราชบุรี 
 เวลา 17.๐๐  น. ถึงกระทรวงคมนาคม 

ศปท. ได้ด าเนินตามกรอบระยะเวลาการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม กิจกรรมที่  1.1 การประเมินความเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ                              
ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์                    
ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมฯ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและ
บุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม เครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ “การชี้แจงแบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ใน
กระบวนการ ค้นหา ระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาระงานแต่ละส่วนพร้อมทั้งก าหนดแนว
ทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงรายหน่วยงาน” เป็นการอธิบายการวิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการ/
ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงาน 

ช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มจ านวน 8 กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งให้
หน่วยงานฝึกลงมือปฏิบัติในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยมีวิทยากรเป็นที่
ปรึกษา พร้อมน าเสนอรายงานกลุ่มเพ่ือเป็น กรณีตัวอย่างในการจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของแต่ละหน่วยงานต่อไปโดยสรุปกิจกรรมกลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้ 
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โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตารางที่ 9  สรุปกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 
 

ล าดบั 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
 

มาตรการป้องกันการทจุริต 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 

อนญุาต (ตาม พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและ
ต าแหนง่หน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

1. การตรวจเรือเพือ่ขอรับใบอนญุาตใช้เรือ     (1) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กร (จัดให้มี
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานอื่นภายในองค์กรในการ
ตรวจเรือทุกประเภท ยกเว้นเรือประมง) 
(2) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร 
(ปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนกรมประมงและผู้แทนทหารเรือในการ
ตรวจเรือประมง) 

2. การพิจารณาอนุญาตให้ปลกูสิ่งล่วงล้ าล าน้ า       จัดท าตาราง Checklist ตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตปลูกสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ า เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการเอกสารการ            
ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ าล าน้ า และมีการลงนามรับรอง            
การตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานตรวจท่า 

3. การแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซ้ือจัดจา้ง     วางแนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่             
กรมเจ้าท่า เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับฯ 
โดยก าหนดคุณสมบัติ ความรู้ คุณวุฒิ ความสามารถในเรือ่งทีจ่ะ
ตรวจรับ และก าหนดจ านวนครั้งในการท าหน้าที่คณะกรรมการ
ต่อปี (เน้นการหมุนเวียนของคณะกรรมการ) 

4. ขอใช้ยานพาหนะไปราชการ   √ การน ายานพาหนะราชการไปใช้ส่วนตัว   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) อบรมให้ความรู้การใช้ยานพาหนะราชการ ชี้แจงให้เห็นถึง
บทลงโทษ พร้อมจัดท าคู่มือการใช้งาน 
(2) ให้ผู้ที่ขอใช้ยานพาหนะทุกคน มีการลงรายชื่อรับรอง 
เส้นทางในการใช้ เพื่อมีความรับผิดชอบ  
(3) จัดท ากรอบแนวทางให้กับผู้ให้อนุญาตการใช้รถ  
(4) มีระบบ GPS ของกรมขนส่งทางบก มาประยุกต์น ามาใช้กับ
รถยานพนะราชการทุกคัน ติดตั้ง และตรวจสอบในการเดินรถ 
(5) เนื่องจากการใช้ระบบ GPS ผู้ก ากับดูแลในการใช้รถเช็คการ
เส้นทางการเดินรถแต่ละคันได้ 
มีแบบฟอร์มให้กับผู้ขับรถทุกคน ในการกลับมาทุกครั้ง                     
ให้รับรองว่าได้ไปเส้นทางตามนี้ เช็นรับรอง 
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โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

ล าดบั 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
 

มาตรการป้องกันการทจุริต 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 

อนญุาต (ตาม พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 
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ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและ
ต าแหนง่หน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

5. กระบวนการจดทะเบียนผูร้ับเหมาและการสรรหาผู้รับจ้าง 
 

    ด าเนินการจัดฝึกอบรมและระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 

6. กระบวนการบริหารงบประมาณการฝกึอบรม     (1) จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 

(2) จัดท าคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบริหารงบประมาณ
ด้านการฝึกอบรม 

(3) ก าหนดตัวชี้วัดแรงจูงใจและบทลงโทษในการบริหาร
งบประมาณด้านการฝึกอบรม 

(4) จัดท าระบบ IT เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการบริหาร
งบประมาณการฝึกอบรม 

(5) จัดประชุม เพื่ อติดตามและประเมินผลการบริหาร
งบประมาณในการฝึกอบรม 

7. กระบวนการพิจารณาพิทกัษ์และพน้พิทกัษ์ของ             
อากาศยาน 

√   (1) ด า เนินไปได้อ ย่างล่ าช้ าหรือช้ ากว่า              
ความคาดหวังของผู้รับบริการ ซ่ึงผู้รับบริการ
คาดหวังให้เครื่องบินของตนเอง พ้นพิทักษ์ได้
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

(1) มีข้อก าหนดเรื่องเวลาพิทัก ษ์อากาศยานอย่างชัดเจน             
เพื่อเป็นข้อก าหนดอย่างเข้มงวด ไม่เกิน 7 วัน ก าหนดเป็น           
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
(2) การ เผชิญเหตุจากเครือข่ายสื่ อออนไลน์  ภายนอก                    
ซ่ึงเหตุการณ์ความเสี่ยง ทางหน่วยงานตกเป็นข่าว เนื่องจากมี
การฟ้องร้องจากสายการบิน อาจจะมีการทุจริตเนื่องจากแต่ละ
กรณีในการพิทักษ์เครื่องบินไม่เท่ากัน บางกรณี 2 วัน หรือบาง
กรณี 3 เดือน ท าให้เกิดความเสี่ยงการฟ้องร้องให้เป็นข่าวได้
กิจกรรม มีการจัดการแถลงข่าวอย่างทันที ภายใน ครึ่ง ชั่วโมง 
บอกถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกสิ่งของในอากาศยานมาพิทักษ์ 
เปิดเผยเหตุผลความจ าเป็นในการพิทักษ์ ต้องมีการตอบสนอง
ต่อสื่อสังคมออนไลน์  
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ล าดบั 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
 

มาตรการป้องกันการทจุริต 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 

อนญุาต (ตาม พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 
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ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและ
ต าแหนง่หน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

(3) สร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือ ศรัทธา อย่างรวดเร็วต่อข่าวที่ไม่ดี 
เนื่องจากสังคมไม่ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน  เสนอ final 
report ที่ ส ม บู ร ณ์  ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ  อ อ ก ร า ย ก า ร ที วี                           
เชิญผู้ประสบเหตุ เชิญสายการบินที่เคยท างานสอบสวนด้วยกัน
และออกข้อเสนอแนะ เพื่อความปลอดภัยให้เค้าได้ส าเร็จ            
ให้เค้ามาปรับทัศนคติที่ดีๆ ให้กับสังคม เพื่อให้สังคมมีความ
เชื่อมั่นภายในองค์กร แต่การด าเนินงานไม่สามารถก าหนด
ระยะเวลาต้องมีการด าเนินต่อเนื่องให้ทุกมิติ เป็นเชิงบวก 

8. กระบวนการมอบหมายงานให้บุคคลเดิม ซ้ าๆ โดยไม่มี
การสอบทาน กระจายหน้าที่ ไม่มีผู้รับผิดชอบเรื่องตรวจ
รับพัสดุ 

 √  (1) ไม่มีการรับรู้ถึงบทลงโทษเกี่ยวกับการ
กระท าทุจริต 

(1) ฝึกอบรมเกี่ยวกับบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าทุจริตและ   
มีการประเมินหลักอบรม 

(2) ไม่มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตเรื่องการตรวจสอบ
พัสด ุ

(2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตเรื่อง  
การตรวจรับพัสดุ 

(3) ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน (3) ออกระเบียบเกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีการทุจรติเกีย่วกับการ
ตรวจรับพัสดุ 

(4) ไม่มีระบบสื่อสารเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อให้
ทุกคนรับรู้ 

(4) น าระเบียบเกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีที่เกิดขึ้นใน Website 
ขององค์กร 

(5) ไม่มีการติดตาม/ประเมินผล (5) มีการติดตาม ประเมินผล และมีระบบรายงานตนเอง 
(จุดอ่อน) 

9. (2) กระบวนการก าหนดเงื่อนไขการให้สัมปทานและ
ประโยชน์ตอบแทน เรื่อง ท่าอากาศยาน 

√   (1) สังคมยังไม่ ได้รับรู้ เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการเอื้อประโยชน์เกี่ยวกับการให้
สัมปทาน PPP ท่าอากาศยาน 

(1) น าเกณฑ์ป้องกันการคัดเลือกเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการให้สังคมรับรู้ด้วยช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ 

(2) มีผู้ประกอบการร้องต่อสื่อ (มวลชน)               
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2 )  ชี้ แจ งท าความ เข้ า ใจ ในเรื่ อ งการด า เนินงานด้วย                     
ความโปร่งใสในการให้สัปทาน PPP ท่าอากาศยานกับสื่อ 
(มวลชน) ทุกช่องทางสื่อสาร 
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ล าดบั 

 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 

ความเสี่ยงการทุจรติ  
 

รูปแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ 

 
 

มาตรการป้องกันการทจุริต 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ 
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ด้านความโปร่งใสของ
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ต าแหนง่หน้าที ่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

( 3 )  เ สี ย ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ง ค์ ก ร เ กี่ ย ว กั บ            
ความไม่เป็นธรรมในการให้สัมปทาน PPP 

(3) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ/คนกลางที่น่าเชื่อถือ ชี้แจงผ่านสื่อ 
(มวลชน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับมา 

10. กระบวนการใช้ดุลยพินิจเป็นรายกรณีในการอนุญาตเรือ่ง
การเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการค้า 

√   ( 1 )  ไ ม่ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บต าม แ น ว ท า ง                     
การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณา
การเช่าพื้นที่ 

(1)ก าหนดให้มีเกณฑ์ในการตรวจสอบตามแนวทางการป้องกัน
การทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาการเช่าพื้นที่ 

(2) ไม่มีช่องทางการร้องเรียน (2) ก าหนดขั้นตอนการควบคุมการทุจริตระหว่างกระบวนการ
พิจารณาการเช่าพื้นที่ (เพิ่มจากปกติ) 

(3) ไม่มี ระ เ บียบ/ค าสั่ ง /ประกาศ และ
แบบฟอร์มในการห้ามเครือญาติ พวกพ้อง           
เข้าร่วมขอเช่าพื้นที่ 

(3) ก าหนดให้ผู้ ย่ืนความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ จะต้องมีการ
รับรองตนเอง ว่าไม่ได้อยู่ในข้อห้าม 

(4) ไม่มีประกาศรายชื่อผู้ย่ืนความประสงค์ขอ
เช่าพื้นที่ 

(4 )  ประกาศรายชื่ อผู้ ย่ื นความประสงค์ ขอเช่ าพื้นที่ ฯ                     
โดยก าหนดวัน/เวลา/สถานที่ อย่างชัดเจน 

(5) ไม่มีการรับรอง ข้อมูลของผู้อื่นประสงค์ขอ
เข้าพื้นที่ฯ ว่าถูกต้องหรือไม่ 

(5) ให้มีการรับรองข้อมูลโดยได้รับการยืนยันจากผู้ ย่ืน            
ความประสงค์เช่าพื้นที่ เฉพาะในส่วนที่องค์กรไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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การด าเนินโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 
13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
โดยมีผู้ตอบแบบสอนถาม จ านวน 61  คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. สถานภาพทั่วไป 
2. สอบถามความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 

ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 19 31.15 
หญิง 42 68.85 
รวม 61 100.00 

 

 

 

 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.85 
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย
31%

หญิง
69%

กราฟที่ 3 กราฟแสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถาม) 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ตารางที ่11 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ต าแหน่ง จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
ทั่วไป  17 27.87 

วิชาการ 30 49.18 
อ านวยการ 2 3.28 
รัฐวิสาหกิจ 7 11.48 

อ่ืนๆ 5 8.20 
รวม 61 100 

 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่งประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 49.18
และรองลงมาต าแหน่งประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 27.57 , รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.48 , อ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 8.50 และต าแหน่งอ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 3.28 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย  
ระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ มากท่ีสุด 
 ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ มาก 
 ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ ปานกลาง 
  ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ น้อย 
 ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั่วไป
28%

วิชาการ
49%

อ านวยการ
3%

รัฐวิสาหกิจ
12%

อื่น ๆ
8%

กราฟที่ 4 กราฟแสดงร้อยละจ าแนกตามต าแหน่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตารางท่ี 12  ตารางแสดงระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเดน็ความคดิเหน็ 

จ านวนร้อยละ 
ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

S.D. ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.  กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาของการ
ด าเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

 
18.03 

 
52.46 

 
26.23 

 
3.28 

 
0 

 
0.75 

 
3.85 

 
มาก 

2.  วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ มีสื่อประกอบไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

39.34 54.10 3.28 3.28 0 0.69 4.30 มาก 

3.  วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

50.82 45.90 3.28 0 0 0.57 4.48 มาก 

4.  ท่านเห็นด้วยว่าการทุจริตเป็นการบ่อนท าลาย
ความมั่นคงของประเทศ 

73.77 26.23 0 0 0 0.44 4.74 มากที่สุด 

5.  ท่านเห็นด้วยว่าการประเมินและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะช่วยป้องกันการทุจริตได้ 

49.18 44.26 6.56 0 0 0.62 4.43 มาก 

6. ท่านเห็นด้วยว่าการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย
เป็นหน้าท่ีของทุกคน 

68.85 31.15 0 0 0 0.47 4.69 มากท่ีสุด 

7. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี ก่อน การเข้า
ร่วมโครงการ 

1.64 9.84 47.54 26.23 14.75 0.82 2.57 ปาน
กลาง 

8. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัก การเข้า
ร่วมโครงการ 

9.84 73.77 16.39 0 0 0.51 3.93 ปาน
กลาง 

9. ประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ 24.59 63.93 11.48 0 0 0.59 4.13 มาก 
10.ท่านเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้

 
24.59 

 
73.77 

 
1.64 

 
0 

 
0 

 
0.46 

 
4.23 

 
มาก 

11. ท่านจะน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการร่วม
ผลักดันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

27.87 72.13 0 0 0 0.45 4.28 มาก 

12. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม      0.59 4.15 
(83%) 

มาก 

  
 จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นประเด็นความคิดเห็นแต่ละข้อ ดังนี้ 

1) กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) คิดเป็นร้อยละ 77.00% 
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

2) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ มีสื่อประกอบไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย อยู่ใน ระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) คิดเป็นร้อยละ 84.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

3) วิทยากรให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศ อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยป้องกัน
การทุจริตได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) คิดเป็นร้อยละ 88.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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6) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการป้องกันการทุจริตในสังคมไทยเป็นหน้าที่ของทุกคน      
อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

7) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.57) คิดเป็นร้อยละ 51.40% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

8) ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลักการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ             
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) คิดเป็นร้อยละ 78.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

9) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) คิดเป็นร้อยละ 82.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ                                                                                                                                                                                                                                

10) ผู้เข้าร่วมโครงการมีเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์            
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60%                        
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

11) ผู้เข้าร่วมโครงการจะน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการร่วมผลักดันสร้างสังคมไม่ทนต่อ                  
การทุจริตอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

12) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15)            
คิดเป็นร้อยละ 83% ของความพึงพอใจภาพรวม 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1) เห็นควรให้มีการจัดอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเห็นความส าคัญในการด าเนินการมีประสิทธิผลต่อองค์กร 

2) ในการจัดอบรม/กิจกรรม/โครงการ เห็นควรมีใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
3) ในการจัดท ากระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ท าให้มีความเข้าใจและสามารถน าไป

ปฏิบัติไดทุ้กหน่วยงาน 
4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและตระหนักรู้ต่อไป 
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Template แบบประเมิน
ความเสี่ยง 

Fraud รายกลุ่มย่อย 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

 

QR CODE  

ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 
ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561  

ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
 
1. 2. 

  
 
 
 
3.       4. 

 
   
 
 
5.   6. 
 
 
 
 
7.       8.  
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ  ครั้งที่ 2 

 

บทความ Fraud 
(People) Risk 

 

แบบประเมินตนเองด้าน 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 

แบบค าถามทดสอบ 
COSO Fraud 

แบบประเมินความเสี่ยง
การทุจริต Final 

 

Template คัดเลือกประเด็น
ในข่ายเฝ้าระวงั 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งท่ี 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล ์รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
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ภาพบรรยากาศ (ต่อ) 
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล ์รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
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12.1 สรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่า เพ่ิมและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กทม. โดยนายกฤชเทพ 
สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวง
คมนาคม พร้อมมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และได้เรียน
เชิญอาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ 

- แนวคิดของความเสี่ยงและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ              
การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ 

- กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่ 
- กรอบแนวคิดการท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน 

2) ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 13  - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายและมีการจัดกิจกรรม
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 

- ช่วงที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ “การชี้แจงแบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ใน
กระบวนการ ค้นหา ระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี ่ยงในภาระงานแต่ละส่วนพร้อมทั ้งก าหนด               
แนวทางการควบคุมและจัดการความเสี ่ยงรายหน่วยงาน” เป็นการอธิบายการวิเคราะห์ในแต่ละ
กระบวนการ/ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้              
ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

- ช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มจ านวน 8 กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พร้อมทั้งให้หน่วยงานฝึกลงมือปฏิบัติ ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด                       
โดยมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษา พร้อมน าเสนอรายงานกลุ่มเพ่ือเป็น  กรณีตัวอย่างในการจัดท ารายงาน                  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละหน่วยงานต่อไป   

12.2 ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตพฤติมิชอบและสามารถน าความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมไป
ประยุกต์ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.54  

 
 
 
 
 

12. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ



โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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12.3 ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.40 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริต                  

โดยไดค้่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.31 

12.4 ข้อเสนอแนะ 
1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เห็นความส าคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้
องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

2) กระทรวงคมนาคมควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษา                   
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงาน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 

3) กระทรวงคมนาคมควรด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ              
ประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ 

4) โครงการการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นโครงการที่มีเนื้อหา
ส าคัญและเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน กระทรวงคมนาคม                         
ควรมีใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการ
เข้าร่วมอบรมในโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

12.5 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
  1) บุคลากรกระทรวงคมนาคมได้มีคู่มือ มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง               
ของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม 
  2) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
  3) เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น            
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 

 บัดนี้ กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1   
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2                   
ครั้ง ทาง ศปท. ได้รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน ทั้งนี้  ศปท. ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต                  
ประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต่อไป 

 

 


