
๑ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

และจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 
ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรมบัดด้ี โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพื่อช้ีแจงถึงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
 ๒. เพื่อจัดท ามาตรการ/แนวทางการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิด ข้ึนในแต่ละ          
ส่วนราชการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านประเมิน 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ คน 
 

ผลการด าเนินโครงการ 
 ๑. การบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

วิทยากร : นางอมรทิพย์  คล้ายบุญสง่ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในก ากับทุกหน่วยงาน จะต้องเข้ารับ                
การประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ก าหนด
เกณฑ์การประเมินหน่วยงานในสังกัดจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และในภาพรวมระดับกระทรวงจะต้อง            
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ ซึ่งแนวทางการประเมินประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ประเมินระดับการรับรู้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ประเมินระดับการรับรู้ เรื่องคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ          
การปรับปรุงระบบการท างาน  

๓) แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไป
เข้าถึงได้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปูองกันการทุจริต 

โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ประเมินได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมอบหมายบุคลากรหน่วยงานละ ๑ คน เพื่อท าหน้าที่ 
ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน ประสานงาน ตอบแบบส ารวจ OIT และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน            
๑ คน เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมิน อนุมัติการตอบแบบส ารวจ OIT ก าหนดการรายงานผล              
การประเมินจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน และจะประกาศผลการประเมินฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ 
จะไม่มีการอุทธรณ์ผลการประเมินแต่อย่างใด เนื่องจากได้มีการมอบหมายผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ก ากับดูแล 
และอนุมัติการตอบแบบส ารวจแล้ว 

๒. การบรรยาย... 



๒ 

 

- ๒ - 
 

๒. การบรรยาย หัวข้อ “การจัดท ามาตรการปูองกันการทุจริต : แนวความคิด และวิธีการ” 
วิทยากร : อาจารยจ์ิรพร  สุเมธีประสทิธ์ิ 
วิทยากรไดแ้บ่งการบรรยายออกเป็น ๔ ช่วง โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
ช่วงที่ ๑ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ            

การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ช่วงที่ ๒ วิทยากรน าเสนอกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามคู่มือการประเมินความเสี่ยง             

การทุจริต (FRAUD Risk – Managements : FRAs) ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ ที่วิทยากรเป็นที่ปรึกษาในการจัดท า เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการทุจริตแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ช่วงที่ ๓ วิทยากรแบ่งกลุ่มตามหน่วยงาน และด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์        
ความเสี่ยงการทุจริตและจัดท ามาตรการปูองกันการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  โดยพิจารณาความเสี่ยง              
ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และกระบวนการบริหาร
งบประมาณและน าทรัพย์สินไปใช้ ทั้งนี้ วิทยากรได้เปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสขอรับค าปรึกษา
และสอบถามถึงแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท ามาตรการปูองกันการทุจริต 

ช่วงที่ ๔ ผู้แทนแต่ละหน่วยงานน าเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคัดเลือกกระบวนการ            
ที่ผ่านการพิจารณาตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงกรณีทุจริตของแต่ละหน่วยงาน และแนวทาง/มาตรการ
ปูองกันการทุจริตที่น ามาใช้ปูองกันมิให้เกิดการทุจริต และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร 

ทั้งนี้ วิทยากรได้กล่าวสรุปถึงความส าคัญของการวิเคราะห์ความเสี่ยงกรณีการทุจริตและจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงกรณีการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการปูองปราม           
และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่           
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบการด าเนินงานเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยง           
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การก าหนดมาตรการในการปูองกัน            
การทุจริต โดยก าหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

 (๑) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 (๒) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 (๓) ประเมินความเสี่ยงการทจุรติในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
 โดยก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ด าเนินการวางระบบประเมินความเสี่ยง 

ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ต่อไป 

 

การด าเนินการ 
 ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการปูองกันปราบปราม
การทุจริตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด โดยมีแนวทางและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 



๓ 

 

แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงยุติธรรม    

๑. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                         
แนวทางการจัดการความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 
 Detective : เฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งช้ีบางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น 

ด าเนินการเลือกงานด้านที่จะท าการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย 
ส่วนที่ ๑ การใช้งบประมาณ และทรัพยากรประเทศ : การรบัรู้ถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี พิจารณาจาก 
๑) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่คุ้มค่ า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 
- การใช้งบประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง 

           ๒) การเบกิจ่ายเงินงบประมาณทีเ่ป็นเทจ็ 
           ๓) การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรบั 

     - โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
     - เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการรายใดรายหนึง่ 

            ๔) การมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
ส่วนที่ ๒ การใช้อ านาจ ต าแหน่งหน้าที่รวมถงึพระราชบญัญตัิอ านวยความสะดวก  พิจารณาจาก 
         ๑) การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
            ๒) การประเมินความดีความชอบ ตามระดบัคุณภาพของผลงาน 
            ๓) การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝกึอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษา อย่างเป็น

ธรรม 
            ๔) การสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว 
            ๕) การสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรอืมีความเสี่ยงต่อการทจุริต 
            ๖) การบรหิารงานบุคคล 

     - ถูกแทรกแซงจากผูม้ีอ านาจ ผู้บริหาร การเมือง  
                  - มีการซื้อขายต าแหน่ง 
                  - เอื้อประโยชน์ใหก้ลุม่หรือพวกพ้อง 
การทจุริตในภาครัฐ หมายความว่า กระท าทจุริตต่อหน้าทีห่รือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อ

หน้าที่ หมายถึง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้



๔ 

 

(๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่เพือ่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น 

(๒) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ทีอ่าจท าใหผู้้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพือ่แสวงหาประโยชนท์ี่มิควรได้โดยชอบส าหรบัตนเองหรือผู้อื่น 

(๓) การใช้อ านาจในต าแหนง่หรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรบัตนเองหรือ
ผู้อื่น หรอื 

(๔) การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหนง่หน้าทีร่าชการ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหนง่หน้าที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหนง่หรือหน้าที่อันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุง่หมายจะควบคุมดูแลการรบั การเกบ็รกัษา หรือการใช้เงินหรือทรัพยส์ินของ
แผ่นดิน 

ส่วนที่ ๓ การใช้สินทรัพย์ พิจารณาจาก 
๑) มีกฎระเบียบที่เป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร ตามพระราชบญัญัตความผิด Conflicts of  

Interest  
- สถานการณ์ เงื่อนไข ที่ยอมรบัใหม้ีการน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ และไม่ได้ 
- บุคลากรในหน่วยงานที่มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ต้องไม่ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้ 

กลุ่มหรือพวกพ้อง เครือญาติใช้ 
- ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้องเพิ่มค า 

รับรองตนเองและข้อมลูที่ไมเ่ป็นเทจ็ หากเป็นเท็จต้องรบัผิดทางอาญา 
- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน น าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ได้หรือไม่ กรณีใด โดยได้ขอ 

อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน 
      - การรบัรู้ รบัรองว่าเข้าใจต่อแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการใช้ทรัพยส์ินของราชการ และไมเ่คยฝุาฝืนใน 

รอบปี และจะไม่ฝุาฝืนในอนาคต 
      - มีหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข การก ากบัดูแลและตรวจสอบผลการใช้ทรัพยส์ินราชการ และรายงานผล 
ความครอบคลมุของการใช้ทรัพยส์ินราชการ ดังนี ้
๑. ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
๒. เครื่องมือสื่อสาร = โทรศัพท์มอืถือ และรายจ่าย 
๓. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครือ่งใช้ส านักงาน 
๔. อาคาร สถานที่ของราชการ/รัฐ  
๕. สาธารณูปโภค: ถนน ไฟฟูา ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ อากร  

แสตมป์ ระบบ wifi/internet 
 
 
 



๕ 

 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

๒. การแบ่งกลุ่มตามหน่วยงานและด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงการ 

ทุจริตและจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงในกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และกระบวนการบริหารงบประมาณและ
น าทรัพย์สินไปใช้ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท ามาตรการปูองกันการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี้  
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๑๐ 

 
 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 จากนั้นผู้แทนแต่ละหน่วยงานน าเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคัดเลือกกระบวนงานที่ผ่านการ
พิจารณาตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงกรณีทุจริตของแต่ละหน่วยงานและแนวทาง/มาตรการปูองกันการ
ทุจริตที่น ามาใช้ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร  
 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบและการก าหนดมาตรการปูองกันการทุจริตของหน่วยงาน  โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงด้านทุจริตสูง โดยจ าแนกเป็นกลุ่มประเภท
ไดแ้ก่ 

๑) กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต  
๒) กระบวนการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
๓) กระบวนการบริหารงบประมาณและน าทรัพย์สินไปใช้ ประกอบด้วย 

ในการคัดเลือกกระบวนงานเพื่อจัดท ามาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจะพิจารณา 

จากปัจจัยระดับความเสี่ยงที่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน                 
ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ ระดับความจ าเป็นในการ เฝูาระวัง ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงคุณภาพในการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ  

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ขอความร่วมมือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                   
ท าการวิเคราะห์ประเมินและคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยง และจัดส่งข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อรวบรวมและจัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


