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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กทม.
- ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ศูนย์ ปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริต กระทรวงคมนาคม

บทนา
แผนปฏิรู ป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิช อบ (พ.ศ.
2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ได้กาหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต
(ศปท.) ดาเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจาทุกปี
และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กาหนดดัชนีที่ 10 การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงของการ
ดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการกาหนดเป็น
มาตรการป้ องกัน การรั บ สิ น บน มาตรการป้องกั นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับผลประโยชน์
ส่ ว นรวม ทั้ ง นี้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้ านทุ จริ ต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
กระทรวงคมนาคมได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต
จึงได้ดาเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทวงคมนาคม ภายใต้โครงการการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุ ก เพื่อให้หน่วยงานในสั งกัด ได้เรียนรู้แนวคิดสมัยใหม่ด้านการบริหารความเสี่ ยงตามกรอบ
มาตรฐานสากล และกรอบแนวคิ ด ของการค้ น หา ระบุ วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ย งในภาระงาน
แนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่ทันสมัย ให้เกิดประสิทธิภาพในการกากับดู แลที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่ม
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ทัดเทียมกัน และสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
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การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยด้านการปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชา
สั งคม เครื อข่ ายต่ างๆ ชุ มชนและประชาชน สอดส่ อง เฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ลและร่ วมตรวจสอบการด าเนิ นการ
ของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพมีจิตบริการทางานในเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตสานึก ค่านิยม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”
มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
และปฏิรูปกระบวนกรป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต” สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตสานึกสาธารณะ สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เน้ นการพั ฒนากลไกกระบวนงานด้ า นการป้ องกั นการทุ จริ ตให้ มี ความเข้ มแข็ ง และมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึ้ น
เพื่อลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่ งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นปฏิรูปที่ 2
ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดาเนินงาน เช่น การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1

การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้
1
ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
ข้อ 037 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และในเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต
ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต นาไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (ส านั ก งาน ป.ป.ท.)
ได้วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้าน
การป้องปราม โดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ดังนี้
ด้ า นที่ 1 ประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าต
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐ บาล และสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ช าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
กระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นมาตรการที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของ
กระทรวงคมนาคม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จึงได้จัดทากิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก
เรื่ องผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น ภายใต้โ ครงการป้อ งกั นการทุจริ ตเชิง รุก ขึ้น เป็นการสร้างความเข้า ใจในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีมาตรการ ระบบ กลไกหรือแนวทางคู่มือ
ในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรภายในกระทรวงคมนาคมได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและจั ด ท าสื่ อ รณรงค์ เ ผยแพร่ เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ มาตรการ ระบบ หรื อ แนวทางในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของ
การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2.3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพิ่มขึ้น
2.5 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเชิงรุก
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2
กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ครั้ งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรั บ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม
- ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/ประมวล
จริยธรรม/ร้องเรียน

4. กลุ่มเป้าหมาย จานวน 250 คน
4.1 ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
4.2 เครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 2
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม

5. ระยะเวลา/สถานที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ครั้ งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรั บ
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

6. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 งบรายจ่ายอื่น

3
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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7. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
7.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
- ร้ อยละ 80 ของผู้ เข้าร่ว มโครงการ/กิจกรรม เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตพฤติมิชอบและมาตรการเสริมของ ป.ป.ช.
7.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้ อยละ 80 ของผู้ เข้ าร่ วมโครงการ/กิ จกรรม สร้ างความตระหนั กรู้ ในการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม

9. ผลคาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรกระทรวงคมนาคมได้มีความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทาสื่อรณรงค์
เผยแพร่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.2 บุ คลากรกระทรวงคมนาคมได้ มี คู่ มื อ มาตรการ ระบบ หรื อแนวทางในการบริ หารจั ดการ
ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม
9.3 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้ มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพิ่มขึ้น
9.4 เผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้ประชาชนเกิดความเชื่ อ มั่น
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4

10. กรอบการดาเนินงาน
ศปท. ได้กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการฯ เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ดังนี้
ตารางที่ 1 กรอบระยะเวลาการดาเนินงานการวางระบบการประเมินความเสีย่ ง
ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.

1.การให้ น โยบายและชี้ แ จงท าความเข้ า ใจเรื่ อ งการบริ หารความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
ประพฤติ มิ ช อบของกระทรวงคมนาคม เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่า เพิ่ ม และรองรั บ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม
2. การดาเนินการคัดเลือกกระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
จัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมที่ 3
(ตามท้ายหนังสือ ศปท. ที่ว.9941/2561 ลว. 3 ธ.ค.61)
3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อ วางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
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4. หน่วยงานในสังกัด คค. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ
กระทรวงคมนาคม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยให้หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่ง
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ
ของ สานักงาน ป.ป.ท.)
5. ศปท. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและ
สานักงาน ป.ป.ท.
6. หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผนบริหาความเสี่ยงการทุจริตพร้อมทั้ง รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (ขั้นตอนที่ 6 – 9 ตาม
แบบรายงานฯ ของสานักงาน ป.ป.ท.)
7. ศปท. สรุปรวบรวมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ
กระทรวงคมนาคม เสนอผู้บริหารและสานักงาน ป.ป.ท.

1

1

ขั้นตอนการดาเนินงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงคมนาคม

6 พ.ย. 61

2

การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงาน
ภายในสั ง กั ด กระทรวงคมนาคมเพื่อวางระบบ
การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

15 มี.ค.-1 เม.ย. 62

4

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด คค. ปฏิ บั ติ ต ามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตพร้อมทั้งรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนฯ ให้ ศปท. เพื่อ
สรุปรวบรวมรายงานผลฯ เสนอผู้บริหารและ
สานักงาน ป.ป.ท.

การให้นโยบายและชี้แจงทาความเข้าใจเรือ่ ง
การบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม เพื่อ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และรองรั บ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม

1

13-14 ธ.ค. 61
หน่วยงานในสังกัด คค. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมรายงานแผนฯ
ให้ ศปท. เพื่อรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและสานักงาน
ป.ป.ท.

3

15 ก.ค.-1 ส.ค. 62

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานการวางระบบความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ก.ย.

ต.ค.

11. ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กทม.
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ
การด าเนิ นการโครงการป้ องกั นการทุ จริ ตเชิ งรุ ก ของกระทรวงคมนาคม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กิ จกรรมที่ 1 รณรงค์ สร้ างความตระหนั กเรื่ องผลประโยชน์ ทับซ้อน กิ จกรรมที่ 1.1 การประเมิ นความเสี่ ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์
คลองมหานาค เขตป้ อมปราบ ศัตรู พ่าย กทม. มีบุคลากรในสั งกัดกระทรวงคมนาคม จานวน ทั้งสิ้ น 163 คน
ซึ่งสามารถจาแนกตามหน่วยงาน ดังตารางที่ 2 และรายชื่อผู้เข้าร่วมดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1
จานวน
หน่วยงาน
ร้อยละ
(คน)
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมขนส่งทางบก
กรมท่าอากาศยาน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
รวม

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

49
6
10
9
5
5
7
7
7
7
10
6
7
7
6
4
1
2
1
7
163

30.06
3.68
6.13
5.52
3.07
3.07
4.29
4.29
4.29
4.29
6.13
3.68
4.29
4.29
3.68
2.45
0.61
1.23
0.61
4.29
100

6

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายกฤชเทพ สิมลี
นางสาววรณัน ธีระตระกูล
นางสาวสมใจ คงเกลี้ยง
นางสาววนัญญา วรรณจารัส
นางสวภาศิริ มนัสวรกิจ
นายปริยะ เวสบุตร
นางสาวปุณิกา จันเทวี
นางสาวชมพูนุช เบญโกโรเม
นายศุภกิจ คงหนู
นายจตุรงค์ ศรีโชติ
นางสาวอรพิน ท่างที
นางสาวชัญญา สังข์สูงเนิน
นายวิชยั จงสมาธิวงศ์
นางกัณทรีย์ เกิดใหรัญ
นางสาวมานิกา สันทัด
นางสาวทิพรัตน์ มากสุดใจ
นางสาวลักขณา คมขา
นางจิตราวรรณ ม่วงดี
นางสาววันเพ็ญ สิรินราพรรณ
นางสาวประภาพร อาชูวพันธุ์
นางนิภาพร ชัยกุล
นางสาวสหัสญาริน พันธุ์งามวงศ์
นางสาวณัฐธิดา ห่วงทอง
นางสาวรัชนี ผกายช่อรัตน์
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
พ.จ.ท. วิเชียร พุ่มขจร
นายปัญญะ รัตนวราหะ
นายปราโมทย์ บุตรศรี
นางธนวรรณ สุขผล
นางสาววณราวรรณ ศิริธรรมศักดา
นางสาวสมฤทัย เสเล
นางสาววันทนา เสาวดี
นายปฐมเทพ เทพาทิพวงศ์
นายกฤตเมธ ถาคา
นางสาวจารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต
นายบริวัชร สืบคุณะ
นายปริทัศพล ดาเกาะ
นายศรัณยู สวัสดิ์มงคล
นางสาวธันยาภัทร์ ทวีชยั เศรษฐ์

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกองกลาง
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชานาญงาน
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานรัฐมนตรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กองการต่างประเทศ
กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
กองบริหารการคลัง
กองบริหารการคลัง
กองบริหารการคลัง
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
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7

5

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

40

นายปฐมภัทร์ ทินวัฒน์

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล
นางภัทราวดี จันทร์เหล่าหลวง
นางสาวขวัญกมล จิรโสภณ
นางสาวภูริกานต์ สองสี
นางสาวศิริพร เจริญค้า
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัดขจร
นางสาวประภารัตน์ ทีหอคา
นายเอกภาณุ ชุมประเสริฐ
นางสาวธิมาพร สินวาชีวะ
เรือเอกอภิชิต ตัณฑสิทธิ์
นายสุรินทร์ เอี่ยมสะอาด
ว่าที่ร้อยตรีตฤณณภัทร์ คงมี
นายกิตติพล ภาษยะวัตร
นายฉัตรชัย ลิ้มม่วงนิล
นายยุทธศิลป์ พงศ์ศิริ
นางสาวรสริน วรกิตติธรรม
นายปริญญา วรธารง
นางสาวอรวรรณ จารุจรัสโรจน์
นางสาวนพวรรณ จตุรนต์รัศมี
นายเกียรตินรินทร์ ฤทธิรงศ์
นายเล็ก ทันพิสิทธิ์
นายเสกสรร บุญรอด
นายณัษฐพัชร์ เจียมเจตจรูญ
นางสาวภัคจิรา น้อยโสภา
นางสาวกฤติยาณี สังข์ทอง
นางสาวชนัตถา ศรีเจริญ
นางสาวบงกชรัตน์ กฤษแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีจตุวิทย์ บุญมาก
นายสาพงษ์ ไพศูนย์
นายศิริชัย ชูประสูติ
นางสาวพัชณ์ชนัน อารยะภาสวัฒน์
นางสาวสุดา ไพลิน
นายพลกฤต พยอมยนต์
นายศิวพงค์ รัตนกระจ่าง
นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ
นางประภา สบายใจ
นางสมคิด มะลิพวง
นางสาวดิศราพร พลอยกระจ่าง
นางสาวฤกษิญาพร สวนกูล
นายขินต์ ชินภัทร นพยอด
นายปัฐพงค์ จันทร์นิยม
นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ง
นายพีรภัทร์ เอี่ยมสุวรรณ์

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ

สานักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการขนส่งปฏิบัตกิ าร
วิศวกรเครื่องกลชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการขนส่งปฏิบัตกิ าร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บุคคลากร
จพส.ปจ.
ผู้อานวยการกองการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

นายจิรชาติ บุญรินทร์
นางสุกัญญา ศิริโรจน์
นางสาววาสิณี สังขะเมฆะ
นายณัฐพล บัวทุม
นางสาววารุณี ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
นางสาวพรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร
นางสาวภัทราภรณ์ ภักดี
นางสาววรรษมน แก้วดวงดี
นายธนพล ดามณี
นายเผด็จ มากเจริญ
นายพรณรงค์ อาไพจริต
นายกฤษดา นามสุวรรณ์
นางคนิตา กมลวันธนชิต
นายราชันย์ อินนาค
นายธนวันต์ พรเลิศรังสรรค์
นางพจนา ดวงนุช
นายชุมศิริ ดิสถาพร
พ.อ.อ. พรพงศ์ ลิ้มย้ง
นายวรรัชต์ สมบูรณ์วงศ์
นางสาวณิชยา แสงนภากาศ
นายพาศน์ เอื้อถาวรธรรม
นางสาวพาขวัญ ดวงนุช
นางกันตา ชิวภักดี
นายศิกานต์ ประถมบูรณ์
ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย สินธุเศรษฐ
นางสาวสิริพร อุษสาธิต
นางมุกดา พิบูลย์
นางสาวพิกุล พิมพ์ทอง
นางสาวปรีชญาลักษณ์ เจือเจริญ
นายอนุวัตร ไชยเพชร
นางสาวจตุพร จารุวจั นกุล
นายอลงกรณ์ เทียมประยูร
นางสาวปูรณ์ภัสสร ธนาปิยะรักษ์
นางสาวขนิษฐา สว่างภพ
นางสาวนงนภัส วงศ์ภูงา
นางสาวพรทิพย์ ศรีสกุล
นางสาวสุจิรา ทองสถิต
นางปสันทนี พจนศิลป
นางนงนุช วงษ์เพ็ง
นายสมควร บุญสุวรรณ์
นางสาวสุรัตน์ เหลือประเสริฐ
นายพรปฐม วิภังค์ศิริ
นางสาวนุชนารถ ชูสวาสดิ์
นางสาวมารินีย์ ลิ้มจ๋าย
นายพงษ์ดนัย นนขุนทด

นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกร
หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ
หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
พนักงานบริหารงานทัว่ ไป
เสมียน
อสสค.
จบท.12
จบท.11
จบท.9 วสน.1
จบท.9 งสน.2
จบท.6 วสน.2
จบท.6 งสน.2
พนักงานบริหารอาวุโส ระดับ 11
ผู้อานวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติกภู้ ยั 1
หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 1
หัวหนแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-1
หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุโครงการ
พนักงานบริหารงานทัว่ ไประดับ 7
พนักงานบริหารงานทัว่ ไประดับ 6
วิศวกร 6
พนักงานบริหารงานทัว่ ไประดับ 7
วิทยากร 5
วิทยากร 6
วิทยากร 6
หัวหน้าแผนกพัฒนากากับดูแลกิจการ
วิทยากร 4
ผู้อานวยการตรวจสอบภายใน 2
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 2
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การ
หัวหน้างานวิจยั และพัฒนาองค์การ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง สบจ.

กรมทางหลวงชนบท
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
6
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

นางสาวชาลินี เปลีย่ นฟ้า
นางสาวซารีน่า มูซอแล
นางสาวกนกวรรณ ขนอม
นางสาวพิม วัชโรบล
นายพรเทพ เตียเจริญวรรธน์
นางสาวณชนก พูสวัสดิ์
นายชูชีพ ยี่สุ่นซ้อน
นางนภาพร บุษสาย
นางสาววรรณิศร ติยะวานิช
นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ
นายนัทธ์ สระทองอุ่น
นางชุติภา เพชรพูล
นางสาวเยาวเรศ คนกระโทก
นางสาวสุชาดา เพียงประสิทธิพร
นางสาวสายฝน สัณฐิติพงศ์
นางสาวธนัญญา กองศิริ
นางสววราภรณ์ สุขพงษ์
นางสาวนิตยา อินทร์สุข
นายนิธิดล พัฒนตระกูลสุข
นายมาโนช สวัสดี
นายวัชระ ยาคุณ
นายอนุสรส์ สวันตรัจฉ์
นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ์

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

นางทวินันท์ จินะทุ่ง
นางนรภร กิจติจิระกุล
นางสุพรรณี ใจดี
นางจุฑารัตน์ อึ้งสกาว
นายโสตถิทัศน์ เอีย่ มลาเนา
นายอธิพงศ์ ธรรมสาโรช
นางสาวสิรินทรา พันธ์งาม
นางสาวลดาวัลย์ เกษมวงศ์
นางสาวสุกัญญา ปานขวัญ
นายสุรพงศ์ อิ่มเอิบธรรม
นางสาวสิริกร พรหมขัติแก้ว
นางบุษกร เหาตะวานิช

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักบริหารงานจัดหา
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
ผู้จัดการกองป้องกันและตรวจสอบการประพฤติมิชอบ
นิติกร 1
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการอาวุโส
นิติกร 1
ผู้อานวยการกองบริหารกลาง
หัวหน้างานกากับดูแลกิจการที่ดี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ผู้ช่วยอานวยการสานักกลุ่มที่ 1
(ผู้แทน)ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานกลุม่ ที่ 2
(ผู้แทน) หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ 3
นักวิชาการ ระดับผูอ้ านวยการฝ่าย
ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส
ผู้อานวยการประจาสานักกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ระดับผู้ชานาญการฝ่าย
นักวิชาการระดับผู้อานวยการกอง
นักวิชาการระดับผู้อานวยการกอง
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการแผนกกากับการปฏิบัติงาน
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จากัด)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จากัด)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จากัด)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จากัด)

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จากัด)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จากัด)
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
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กาหนดการและการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
โครงการป้ องกัน การทุจ ริ ตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ มและ
รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม มีกาหนดการและการดาเนินงาน ดังนี้
กาหนดการ
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 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
***********************************
เวลา 08.3๐ – 09.๐๐ น. ลงทะเบียน
พิธีเปิด
โดย นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม/
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประธาน
นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน
เวลา 09.๐๐ – ๑0.30 น.  การบรรยายในหั ว ข้ อ “แนวคิ ด ของความเสี่ ย ง และความ
จาเป็นในการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริห าร
จัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความ
เสี่ยงสมัยใหม่ ” โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษา
อิสระและนักวิชาการอิสระ
เวลา 10.30 – 12.00 น.  การบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัด
ฐานสมัยใหม่” โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิส ระ
และนักวิชาการอิสระ
เวลา 12.๐๐ – 13.0๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.๐๐ – ๑6.00 น.  การบรรยายในหัวข้อ “กรอบแนวคิดการทาแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน” โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ศปท. ได้ดาเนินตามกรอบระยะเวลาการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุม
เชิ งปฏิ บั ติ การบริ หารความเสี่ ยงเพื่ อสร้างมู ลค่ าเพิ่ มและรองรั บยุ ทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม ในวั นอั งคารที่ 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. แนวคิดของความเสี่ยงและความจาเป็นในการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่
2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่
3. กรอบแนวคิดการทาแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน
โดยแบ่งช่วงบรรยาย มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ช่วงที่ 1 บรรยายใน หัวข้อ “แนวคิดของความเสี่ยงและความจาเป็นในการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่”
กล่าวถึงที่มาของการจัดทายุทธศาสตร์ องค์ประกอบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์
ความเสี่ยงขององค์กร
ช่วงที่ 2 บรรยายใน หัวข้อ “กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่”
โดยมีความเสี่ยงใหม่ในการทายุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐในอนาคต ประกอบด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด และตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และยังมีการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดย ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ.... ยกระดับการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อให้มีการกาหนดนโยบายของรัฐ
ที่ชัดเจนในการจัดทาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่
โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง โดยกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทา
โครงการร่วมลงทุนที่กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล
ช่ วงที่ 3 บรรยายใน หั วข้ อ “กรอบแนวคิ ด การท าแผนบริ หารความเสี่ ยงที่ ต่ อยอด
จากแผนปฏิบัติ งาน” โดยมีกรอบของ พรบ. ว่าด้วยความผิ ดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กั บ ประโยชน์ ส่ วนรวม พ.ศ.... , พรบ. ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ าด้ ว ยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
พ.ศ. 2561, พรบ. จริ ยธรรมเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ น ามาประกอบการจั ดท าการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต
ของหน่วยงาน และสานักงาน ป.ป.ท. มีการจัดทาคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุ จริต โดยมีการนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงาน
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สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถาม)
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
การดาเนินโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิช อบ ครั้ งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริห ารความเสี่ ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม
ปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ได้มีการจัดทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยมีผู้ตอบแบบสอนถาม จานวน 105 คน จากจานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 154 คน (ไม่รวม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน) แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไป
2. สอบถามความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
40
65
105

เปอร์เซ็นต์
38.10
61.90
100.00

กราฟที่ 1 กราฟแสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

หญิง
62%

ชาย
38%

จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.90
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.10

16

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตาแหน่ง
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

จานวน
23
48
8
20
6
105

เปอร์เซ็นต์
21.91
45.71
7.62
19.05
5.71
100

กราฟที่ 2 กราฟแสดงร้อยละจาแนกตามต
ทั่วไป าแหน่ง
22%
ของผู้ตอบแบบสอบถาม

รัฐวิสาหกิจ
19%

อื่น ๆ
6%

อานวยการ
7%
วิชาการ
46%

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตาแหน่งประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 45.71
และรองลงมาตาแหน่งประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.81 , รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.05 , และอื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ 5.71 ตามลาดับ
ส่วนที่ ๒ ความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย
ระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ มากที่สุด
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ มาก
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ ปานกลาง
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ น้อย
ค่าคะแนน 1.00 – 1.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ น้อยที่สุด

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็นความคิดเห็น
1. กระบวนการ ขั้ น ตอน และระยะเวลาของการ
ดาเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ มีสื่อประกอบไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย
3. วิ ท ยากรให้ ค าแนะน า ตอบข้ อ ซั ก ถามได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
4. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยว่ า การทุ จ ริ ต เป็ น การบ่ อ นท าลาย
ความมั่นคงของประเทศ
5. ท่านเห็นด้วยว่าการประเมินและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะช่วยป้องกันการทุจริตได้
6. ท่านเห็นด้วยว่าการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย
เป็นหน้าที่ของทุกคน
7. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การเข้า
ร่วมโครงการ
8. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัก การเข้า
ร่วมโครงการ
9. ประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ
10.ท่ า นเข้ า ใจเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
11. ท่านจะนาความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการร่ ว ม
ผลักดันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
12. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม

จานวนร้อยละ
ความรู้ความเข้าใจ / การนาความรู้ไปใช้
มากที่สดุ
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สดุ

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

20

62.86

15.24

0.95

0.95

0.69

4.00

มาก

32.38

56.19

10.48

0.95

0

0.66

4.20

มาก

32.38

56.19

10.48

0.95

0

0.66

4.20

มาก

83.81

14.29

1.90

0

0

0.43

4.82

44.76

43.81

10.48

0

0.95

0.74

4.31

มาก
ที่สุด
มาก

80.00

17.14

2.86

0

0

0.49

4.77

0.95

9.52

52.38

27.62

9.52

0.82

2.65

12.38

56.19

29.52

1.90

0

0.68

3.79

มาก
ที่สุด
ปาน
กลาง
มาก

30.48

52.38

16.19

0.95

0

0.70

4.12

มาก

21.90

57.14

20.95

0

0

0.66

4.01

มาก

32.38

53.33

14.29

0

0

0.66

4.18

มาก

4.10

0.65

4.10
(81.92%)

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นประเด็นความคิดเห็นแต่ละข้อ ดังนี้
1) กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาของการดาเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) คิดเป็นร้อยละ 80.00%
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2) วิ ท ยากรสามารถถ่ า ยทอดความรู้ มี สื่ อ ประกอบไม่ ซั บ ซ้ อ น เข้ า ใจง่ า ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.00% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
3) วิ ทยากรให้ ค าแนะน า ตอบข้ อซั กถามได้ อย่ างชั ดเจน ถู กต้ องน่ าเชื่ อถื อ อยู่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.00% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นการบ่อนทาลายความมั่นคงของประเทศ อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.38% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยป้องกัน
การทุจริตได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.29% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6) ผู้ เข้าร่ ว มโครงการมีความเห็ นว่าการป้องกันการทุจริตในสั งคมไทยเป็นหน้าที่ของทุก คน
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 เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องนี้ หลั ก การเข้ าร่ วมโครงการ อยู่ ใ นระดั บ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.81% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
9) ผู้ เข้าร่ ว มโครงการได้รั บประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.48% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
10) ผู้ เข้าร่ ว มโครงการมีเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่ วนตนกั บผลประโยชน์ ส่ วนรวมได้ อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.01) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.19%
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
11) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะน าความรู้ ไปใช้ เป็ นแนวทางในการร่ วมผลั กดั นสร้ างสั งคมไม่ ทน
ต่อการทุจริตอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.62% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
12) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10)
คิดเป็นร้อยละ 81.92% ของความพึงพอใจภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ สร้าง
มูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ดังนี้
1) กระทรวงคมนาคมควรมีการจัดทาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ที่จ ะดาเนิ น การในเดือน ธัน วาคม 2561 ส่ งให้ ห น่ว ยงานที่จะเข้าร่ว มโครงการ เพื่อให้ แต่ล ะหน่ว ยงานมี
ตัวอย่างในการจัดเตรียมข้อมูลจริง ที่พร้อมจะดาเนินกิจกรรม ทาให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2) เนื้ อหามีร ายละเอีย ดเกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ ยงการทุจริต ค่อยข้างมาก ควรมีการจัด
ประชุมหรือกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
3) เป็นโครงการที่ดี แต่ควรกาหนดหรือระบุกลุ่ มเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะมีบางหน่ว ยงาน
มีหน่วยงานในกากับถึง 3 หน่วย คือ หน่วยงานกากับดู แลการควบคุมภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องมีการบูรณาการทางานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
4) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีความเข้าใจ สามารถนาไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานได้
หากมีโครงการที่เกี่ยวข้อง อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารให้รับทราบด้วย
5) ควรมีเหตุการณ์หรือกรณีศึกษา เป็นตัวอย่างหรือวีดีโอ เพื่อให้การบรรยายมีความหลากหลาย
เพราะจะทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
6) ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต
7) ในการประชุมหรือจัดกิจกรรมควรกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้เพื่อนาความรู้ไปกาหนดเป็นนโยบาย/แนวทางให้ผู้ปฏิบัติต่อไป

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

QR CODE
สาหรับคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต

QR CODE
เอกสารประกอบการบรรยายการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์
คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน
นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอานวยการ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ของกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากรสังกัด
กระทรวงคมนาคม

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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9

10

คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ

11

นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ
วิทยากร

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

19

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากร
สังกัดกระทรวงคมนาคม

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต (ศปท.) ส านั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคม เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
การดาเนินการโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1
รณรงค์ สร้ างความตระหนั กเรื่องผลประโยชน์ทั บซ้ อน กิ จกรรมที่ 1.1 การประเมิ นความเสี่ ยงต่ อการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ ฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จานวน ทั้งสิ้น 77 คน
ซึ่งสามารถจาแนกตามหน่วยงานดังตารางที่ 7 และรายชื่อผู้เข้าร่วมดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2
หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมขนส่งทางบก
กรมท่าอากาศยาน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

35
2
3
2
2
1
2
4
2
2
2
3
3
3
3
2
1
2
1
2
77

45.45
2.60
3.90
2.60
2.60
1.30
2.60
5.19
2.60
2.60
2.60
3.90
3.90
3.90
3.90
2.60
1.30
2.60
1.30
2.60
100

4
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ตารางที่ 8 แสดงรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางสาววรณัน ธีระตระกูล
นางสาวสมใจ คงเกลี้ยง
นางสาวถิรนันท์ สุขสวัสดิ์
นางสวภาศิริ มนัสวรกิจ
นางสาวปุณิกา จันเทวี
นางสาวชมพูนุช เบญโกโรเม
นายศุภกิจ คงหนู
นางสาวชัญญา สังข์สูงเนิน
นายวิชยั จงสมาธิวงศ์
นางกัณทรีย์ เกิดใหรัญ
นางสาวถนอมสิน ปิตวัฒนกุล
นางสาวทิพรัตน์ มากสุดใจ
นางสาวลักขณา คมขา
นางสาวศรีประจิตร รองไชย
นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย
นางสาวขวัญสิรี ช่วงวิไล
นางสาวพิสมัย ภัทรชัยโชติ
พ.จ.ท. วิเชียร พุ่มขจร
นายปัญญะ รัตนวราหะ
นางสาววณราวรรณ ศิริธรรมศักดา
นางสาวสมฤทัย เสเล
นายปฐมเทพ เทพาทิพวงศ์
นายกฤตเมธ ถาคา
นางสาวจารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต
นายปริทัศพล ดาเกาะ
นางสาวพจนีย์ แซ่ลิ้ม

นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน
นักวิชาการขนส่ง

27

นางสาวธันยาภัทร์ ทวีชยั เศรษฐ์

นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ

28

นายปฐมภัทร์ ทินวัฒน์

นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล
นางสาวขวัญกมล จิรโสภณ
นางสาวศิริพร เจริญค้า
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัดขจร
นางสาวประภารัตน์ ทีหอคา
นางสาวธิมาพร สินวาชีวะ
นางสาวปาริฉัตร สุวรรณโคตร
นายสุรินทร์ เอี่ยมสะอาด
ว่าที่ร้อยตรีตฤณณภัทร์ คงมี
นายเล็ก ทันพิสิทธิ์
นางสาวพัชรา ทองขวัญ
นางสาวกฤติยาณี สังข์ทอง

สานักงานรัฐมนตรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองกลาง
กองกลาง
กองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กองการต่างประเทศ
กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
กองบริหารการคลัง
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วงเหลืออากาศ
ยานและเรือที่ประสบภัย
สานักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน
สานักงานคณะกรรมการสอบสอนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
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ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อ – สกุล
นายนรา จันชนะกิจ
นางสาวบงกชรัตน์ กฤษแก้ว
นายพีรภัทร์ เอี่ยมสุวรรณ์
นายจิรวุฒิ ปานพรหม
นางสาววารุณี ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
นางสมคิด มะลิพวง
นางสาวดิศราพร พลอยกระจ่าง
นายเผด็จ มากเจริญ
นางคนิตา กมลวันธนชิต
นายราชันย์ อินนาค
นายธนวันต์ พรเลิศรังสรรค์
นางพจนา ดวงนุช
นายชุมศิริ ดิสถาพร
นายอนุวัตร ไชยเพชร
นางสาวชญาณ์นันท์ มูลเทพพิชัย
นางสาวนงนภัส วงศ์ภูงา
นางนงนุช วงษ์เพ็ง
นางสิริรัตน์ ฉิมแก้ว
นายวีระศักดิ์ วรรณกูล
นายสมควร ทองเฟื่อง
นางสาวชาลินี เปลีย่ นฟ้า
นางสาวซารีน่า มูซอแล
นางสาวพิม วัชโรบล
นางสาววรรณิศร ติยะวานิช
นางสาววิศัลยา ศรีวิชาการ
นางสาวนิตยา อินทร์สุข
นางสาววราภรณ์ สุขพงษ์
นางสาวกัลยา ไชยยา
นายนิธิดล พัฒนตระกูลสุข
นายวัชระ ยาคุณ
นายกัณณพนต์ ตันติพงศ์
นายขวัญชัย เขมนิจกุล
นางสาวสิริกร พรหมขัติแก้ว
ว่าที่ ร.ต. ทวีชยั พรมขันธ์
นายชติพจน์ ศรีเมือง
นายนิพิดนัย ชานาญกุล
นางสาวบุษกร เหาตะวานิช

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ
หัวหน้างาน
พนักงานบริหารงานทัว่ ไป
เสมียน
อสสค.
จบท. 12
พนักงานบริหารความเสี่ยงระดับ 6
พนักงานบริหารพัสดุระดับ 4
วิทยากรระดับ 6
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 2
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 4
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 4
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 4
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร 1
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการอาวุโส
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการอาวุโส
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ 3
ผู้จัดการงานวิศวกรรจราจรทางอากาศ
เจ้าหน้าที่นโยบายและบริหารยุทธศาสตร์อาวุโส
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดกาตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการส่วนกากับการปฏิบัติงาน
พนักงาน
พนักงาน
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมทางหลวงชนบท
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กาหนดการและการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการป้ องกัน การทุจ ริ ตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหว่ า งวั น ที่ 13 – 14 ธั น วาคม 2561 ณ แสตมป์ ฮิ ล ล์ รี ส อร์ ท จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ก าหนดการและ
การดาเนินงาน ดังนี้
กาหนดการ
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.
เวลา 09.30 น.
เวลา 09.30 – 10.00 น.
เวลา 10.๐๐ – ๑2.0๐ น.

เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.๐๐ – ๑7.0๐ น.

เวลา 18.๐๐ – ๑9.0๐ น.
เวลา 19.๐๐ น.

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ลงทะเบียน
- ออกเดินทางจากกระทรวงคมนาคม ถนนราชดาเนินนอก
- เดินทางถึง แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี พร้อมลงทะเบียน
- แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม
 หัวข้อกิจกรรม ดังนี้
- การชี้แจง แบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ในกระบวนการค้นหา ระบุ
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในภาระงานแต่ละส่วน
- การชี้แจง แบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ในกระบวนการกาหนด
แนวทางการควบคุ ม และจั ด การความเสี่ ย งรายหน่ ว ยงานในระดั บ
Agenda-based/Potential-based รายหน่วยงาน
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 หัวข้อกิจกรรม ดังนี้
- แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรมการกรอกแบบฟอร์ม
- นาเสนอผลงานกลุม่ พร้อมสรุป
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ
พักรับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 14 ธันวาคม 2561
เวลา 09.๐๐ – 12.0๐ น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.๐๐ – ๑6.0๐ น.
เวลา 16.๐๐ น.
เวลา 17.๐๐ น.

 นาเสนอผลงานของกลุ่ม (ต่อ) พร้อมสรุป
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 สรุปการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ถาม-ตอบ
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ
ออกเดินทางจาก แสตมป์ฮลิ ล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
ถึงกระทรวงคมนาคม

ศปท. ได้ดาเนินตามกรอบระยะเวลาการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม กิ จ กรรมที่ 1.1 การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมฯ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและ
บุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม เครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ช่ ว งที่ 1 การบรรยายในหั ว ข้ อ “การชี้ แ จงแบบฟอร์ ม การกรอก/Template ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการ ค้นหา ระบุ วิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงในภาระงานแต่ละส่วนพร้อมทั้งกาหนดแนว
ทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงรายหน่วยงาน” เป็นการอธิบายการวิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการ/
ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงาน
ช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มจานวน 8 กลุ่ม ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งให้
หน่วยงานฝึกลงมือปฏิบัติ ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยมีวิทยากรเป็นที่
ปรึกษา พร้อมนาเสนอรายงานกลุ่มเพื่อเป็น กรณีตัวอย่างในการจัดทารายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของแต่ละหน่วยงานต่อไปโดยสรุปกิจกรรมกลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ตารางที่ 9 สรุปกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ความเสี่ยงการทุจริต
ลาดับ

ชื่อกระบวนงาน/งาน

1.

การตรวจเรือเพือ่ ขอรับใบอนุญาตใช้เรือ

2.

การพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสิ่งล่วงล้าลาน้า

3.

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

4.

ขอใช้ยานพาหนะไปราชการ

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินนความเสี
ความเสี่ย่ยงต่งต่ออการทุ
การทุจจริริตตและประพฤติ
และประพฤติมมิชิชอบ
อบ
การประเมิ

ด้านการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558

ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

√

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสีย่ งการทุจริต

การนายานพาหนะราชการไปใช้ส่วนตัว

มาตรการป้องกันการทุจริต

(1) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กร (จัดให้มี
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานอื่นภายในองค์กรในการ
ตรวจเรือทุกประเภท ยกเว้นเรือประมง)
(2) ตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานอื่ น ภายนอกองค์ ก ร
(ปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนกรมประมงและผู้แทนทหารเรือในการ
ตรวจเรือประมง)
จัดทาตาราง Checklist ตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตปลูกสิ่ง
ล่ ว งล้ าล าน้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบรายการเอกสารการ
ขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ ง ล่ ว งล้ าล าน้ า และมี ก ารลงนามรั บ รอง
การตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานตรวจท่า
วางแนวทาง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการคั ด เลื อ กเจ้ า หน้ า ที่
กรมเจ้าท่า เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับฯ
โดยกาหนดคุณสมบัติ ความรู้ คุณวุฒิ ความสามารถในเรือ่ งทีจ่ ะ
ตรวจรับ และกาหนดจานวนครั้งในการทาหน้าที่คณะกรรมการ
ต่อปี (เน้นการหมุนเวียนของคณะกรรมการ)
(1) อบรมให้ความรู้การใช้ยานพาหนะราชการ ชี้แจงให้เห็นถึง
บทลงโทษ พร้อมจัดทาคู่มือการใช้งาน
(2) ให้ ผู้ ที่ ข อใช้ ย านพาหนะทุ ก คน มี ก ารลงรายชื่ อ รั บ รอง
เส้นทางในการใช้ เพื่อมีความรับผิดชอบ
(3) จัดทากรอบแนวทางให้กับผู้ให้อนุญาตการใช้รถ
(4) มีระบบ GPS ของกรมขนส่งทางบก มาประยุกต์นามาใช้กับ
รถยานพนะราชการทุกคัน ติดตั้ง และตรวจสอบในการเดินรถ
(5) เนื่องจากการใช้ระบบ GPS ผู้กากับดูแลในการใช้รถเช็คการ
เส้นทางการเดินรถแต่ละคันได้
มี แ บบฟอร์ ม ให้ กั บ ผู้ ขั บ รถทุ ก คน ในการกลั บ มาทุ ก ครั้ ง
ให้รับรองว่าได้ไปเส้นทางตามนี้ เช็นรับรอง

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
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ความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558

ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ลาดับ

ชื่อกระบวนงาน/งาน

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสีย่ งการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

5.

กระบวนการจดทะเบียนผูร้ ับเหมาและการสรรหาผู้รับจ้าง

ดาเนินการจัดฝึกอบรมและระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน

6.

กระบวนการบริหารงบประมาณการฝึกอบรม

(1) จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต
(2) จัดทาคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบริหารงบประมาณ
ด้านการฝึกอบรม
(3) ก าหนดตั ว ชี้ วั ด แรงจู ง ใจและบทลงโทษในการบริ ห าร
งบประมาณด้านการฝึกอบรม
(4) จั ด ท าระบบ IT เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามการบริ ห าร
งบประมาณการฝึกอบรม
(5) จั ด ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห าร
งบประมาณในการฝึกอบรม

7.

กระบวนการพิจารณาพิทกั ษ์และพ้นพิทกั ษ์ของ
อากาศยาน

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมิ
นความเสี
่ยงต่่ยงต่
อการทุ
จริจตริและประพฤติ
มิชมอบ
การประเมิ
นความเสี
อการทุ
ตและประพฤติ
ิชอบ

√

(1) ด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งล่ า ช้ า หรื อ ช้ า กว่ า
ความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการ
คาดหวังให้เครื่องบินของตนเอง พ้นพิทักษ์ได้
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว

(1) มี ข้ อ ก าหนดเรื่ อ งเวลาพิ ทั ก ษ์ อ ากาศยานอย่ า งชั ด เจน
เพื่อ เป็ น ข้ อ ก าหนดอย่ า งเข้ม งวด ไม่ เ กิ น 7 วั น ก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
(2) การเผชิ ญ เหตุ จ ากเครื อ ข่ า ยสื่ อ ออนไลน์ ภายนอก
ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยง ทางหน่วยงานตกเป็นข่าว เนื่องจากมี
การฟ้องร้องจากสายการบิน อาจจะมีการทุจริตเนื่องจากแต่ละ
กรณีในการพิทักษ์เครื่องบินไม่เท่ากัน บางกรณี 2 วัน หรือบาง
กรณี 3 เดือน ทาให้เกิดความเสี่ยงการฟ้องร้องให้เป็นข่าวได้
กิจกรรม มีการจัดการแถลงข่าวอย่างทันที ภายใน ครึ่ง ชั่วโมง
บอกถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกสิ่งของในอากาศยานมาพิทักษ์
เปิดเผยเหตุผลความจาเป็นในการพิทักษ์ ต้องมีการตอบสนอง
ต่อสื่อสังคมออนไลน์
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ความเสี่ยงการทุจริต
ลาดับ

8.

ชื่อกระบวนงาน/งาน

ด้านการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
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กระบวนการมอบหมายงานให้บุคคลเดิม ซ้าๆ โดยไม่มี
การสอบทาน กระจายหน้าที่ ไม่มีผู้รับผิดชอบเรื่องตรวจ
รับพัสดุ

ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่

√

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสีย่ งการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

(1) ไม่ มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง บทลงโทษเกี่ ย วกั บการ
กระทาทุจริต

(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 เชิญสายการบินที่เคยทางานสอบสวนด้วยกัน
และออกข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ความปลอดภั ย ให้ เ ค้ า ได้ ส าเร็ จ
ให้ เ ค้า มาปรับทัศนคติที่ดีๆ ให้ กั บสั ง คม เพื่อ ให้ สัง คมมีความ
เชื่ อ มั่ น ภายในองค์ก ร แต่ ก ารด าเนิ น งานไม่ ส ามารถก าหนด
ระยะเวลาต้องมีการดาเนินต่อเนื่องให้ทุกมิติ เป็นเชิงบวก
(1) ฝึกอบรมเกี่ยวกับบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาทุจริตและ
มีการประเมินหลักอบรม

(2) ไม่ มี ก ารจั ด ท าคู่มื อ เกี่ ยวกั บการบริ หาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตเรื่องการตรวจสอบ
พัสดุ
(3) ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน
(4) ไม่มีระบบสื่อสารเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อให้
ทุกคนรับรู้
(5) ไม่มีการติดตาม/ประเมินผล

9.

(2) กระบวนการก าหนดเงื่ อนไขการให้ สั มปทานและ
ประโยชน์ตอบแทน เรื่อง ท่าอากาศยาน

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินนความเสี
ความเสี่ย่ยงต่งต่ออการทุ
การทุจจริริตตและประพฤติ
และประพฤติมมิชิชอบ
อบ
การประเมิ

√

(1) สั ง คมยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ มาตรการ
ป้ อ งกั น การเอื้ อ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การให้
สัมปทาน PPP ท่าอากาศยาน
(2) มี ผู้ ป ระกอบการร้ อ งต่ อ สื่ อ (มวลชน)
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตเรื่อง
การตรวจรับพัสดุ
(3) ออกระเบียบเกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีการทุจริตเกีย่ วกับการ
ตรวจรับพัสดุ
(4) นาระเบียบเกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีที่เกิดขึ้นใน Website
ขององค์กร
(5) มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และมี ร ะบบรายงานตนเอง
(จุดอ่อน)
(1) น าเกณฑ์ ป้ อ งกั น การคั ด เลื อ กเพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ แ ก่
ผู้ประกอบการให้สังคมรับรู้ด้วยช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่
(2) ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจในเรื่ อ งการด าเนิ น งานด้ ว ย
ความโปร่ ง ใสในการให้ สั ป ทาน PPP ท่ า อากาศยานกั บ สื่ อ
(มวลชน) ทุกช่องทางสื่อสาร
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ความเสี่ยงการทุจริต
ลาดับ

10.

ชื่อกระบวนงาน/งาน

กระบวนการใช้ดุลยพินิจเป็นรายกรณีในการอนุญาตเรือ่ ง
การเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการค้า

ด้านการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
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√

ด้านความโปร่งใสของ
การใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่

ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสีย่ งการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

( 3 ) เ สี ย ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ง ค์ ก ร เ กี่ ย ว กั บ
ความไม่เป็นธรรมในการให้สัมปทาน PPP
( 1 ) ไ ม่ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต า ม แ น ว ท า ง
การป้ อ งกั น การทุ จ ริต เกี่ ยวกับการพิจ ารณา
การเช่าพื้นที่
(2) ไม่มีช่องทางการร้องเรียน

(3) กาหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ/คนกลางที่น่าเชื่อถือ ชี้ แจงผ่านสื่อ
(มวลชน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับมา
(1)กาหนดให้มีเกณฑ์ในการตรวจสอบตามแนวทางการป้องกัน
การทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาการเช่าพื้นที่

(3) ไม่ มี ร ะเบี ย บ/ค าสั่ ง /ประกาศ และ
แบบฟอร์ ม ในการห้ า มเครื อ ญาติ พวกพ้ อ ง
เข้าร่วมขอเช่าพื้นที่
(4) ไม่มีประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ขอ
เช่าพื้นที่
(5) ไม่มีการรับรอง ข้อมูลของผู้อื่นประสงค์ขอ
เข้าพื้นที่ฯ ว่าถูกต้องหรือไม่

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินนความเสี
ความเสี่ย่ยงต่งต่ออการทุ
การทุจจริริตตและประพฤติ
และประพฤติมมิชิชอบ
อบ
การประเมิ

(2) กาหนดขั้นตอนการควบคุมการทุจริตระหว่างกระบวนการ
พิจารณาการเช่าพื้นที่ (เพิ่มจากปกติ)
(3) ก าหนดให้ ผู้ ยื่น ความประสงค์ข อเช่ า พื้น ที่ จะต้ อ งมี ก าร
รับรองตนเอง ว่าไม่ได้อยู่ในข้อห้าม
(4) ประกาศรายชื่ อ ผู้ ยื่ น ความประสงค์ ข อเช่ า พื้ น ที่ ฯ
โดยกาหนดวัน/เวลา/สถานที่ อย่างชัดเจน
(5) ให้ มี ก ารรั บ รองข้ อ มู ล โดยได้ รั บ การยื น ยั น จากผู้ ยื่ น
ความประสงค์ เ ช่ า พื้ น ที่ เฉพาะในส่ ว นที่ อ งค์ ก รไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้
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สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ (แบบสอบถาม)
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดาเนินโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่
13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ได้มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
โดยมีผู้ตอบแบบสอนถาม จานวน 61 คน จากจานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไป
2. สอบถามความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ตารางที่ 10 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
19
42
61

เปอร์เซ็นต์
31.15
68.85
100.00

กราฟที่ 3 กราฟแสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาย
31%
หญิง
69%

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.85
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.15
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตาแหน่ง
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

จานวน
17
30
2
7
5
61

เปอร์เซ็นต์
27.87
49.18
3.28
11.48
8.20
100

กราฟที่ 4 กราฟแสดงร้อยละจาแนกตามตาแหน่ง
ทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม28%
รัฐวิสาหกิจ
12%
อานวยการ
3%

อื่น ๆ
8%

วิชาการ
49%

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตาแหน่งประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 49.18
และรองลงมาตาแหน่งประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 27.57 , รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.48 , อื่นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 8.50 และตาแหน่งอานวยการ คิดเป็นร้อยละ 3.28 ตามลาดับ
ส่วนที่ ๒ ความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย
ระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
ค่าคะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ มากที่สุด
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ มาก
ค่าคะแนน 2.51 – 3.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ ปานกลาง
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ น้อย
ค่าคะแนน 1.00 – 1.50
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ น้อยที่สุด

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงระดับคะแนน ความรู้ความเข้าใจ/การนาความรู้ไปใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็นความคิดเห็น
1. กระบวนการ ขั้ น ตอน และระยะเวลาของการ
ดาเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ มีสื่อประกอบไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย
3. วิ ท ยากรให้ ค าแนะน า ตอบข้ อ ซั ก ถามได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
4. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยว่ า การทุ จ ริ ต เป็ น การบ่ อ นท าลาย
ความมั่นคงของประเทศ
5. ท่านเห็นด้วยว่าการประเมินและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะช่วยป้องกันการทุจริตได้
6. ท่านเห็นด้วยว่าการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย
เป็นหน้าที่ของทุกคน
7. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การเข้า
ร่วมโครงการ
8. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัก การเข้า
ร่วมโครงการ
9. ประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ
10.ท่ า นเข้ า ใจเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
11. ท่านจะนาความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการร่ ว ม
ผลักดันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
12. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม

จานวนร้อยละ
ความรู้ความเข้าใจ / การนาความรู้ไปใช้
มากที่สดุ
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สดุ

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

18.03

52.46

26.23

3.28

0

0.75

3.85

มาก

39.34

54.10

3.28

3.28

0

0.69

4.30

มาก

50.82

45.90

3.28

0

0

0.57

4.48

มาก

73.77

26.23

0

0

0

0.44

4.74

มากที่สุด

49.18

44.26

6.56

0

0

0.62

4.43

มาก

68.85

31.15

0

0

0

0.47

4.69

มากที่สุด

1.64

9.84

47.54

26.23

14.75

0.82

2.57

9.84

73.77

16.39

0

0

0.51

3.93

24.59

63.93

11.48

0

0

0.59

4.13

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

24.59

73.77

1.64

0

0

0.46

4.23

มาก

27.87

72.13

0

0

0

0.45

4.28

มาก

0.59

4.15
(83%)

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นประเด็นความคิดเห็นแต่ละข้อ ดังนี้
1) กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาของการดาเนินกิจกรรมมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) คิดเป็นร้อยละ 77.00%
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2) วิ ท ยากรสามารถถ่ า ยทอดความรู้ มี สื่ อ ประกอบไม่ ซั บ ซ้ อ น เข้ า ใจง่ า ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) คิดเป็นร้อยละ 84.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
3) วิ ทยากรให้ ค าแนะน า ตอบข้ อซั กถามได้ อย่ างชั ดเจน ถู กต้ องน่ าเชื่ อถื อ อยู่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นการบ่อนทาลายความมั่นคงของประเทศ อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยป้องกัน
การทุจริตได้ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) คิดเป็นร้อยละ 88.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6) ผู้ เข้าร่ ว มโครงการมีความเห็ นว่าการป้องกันการทุจริตในสั งคมไทยเป็นหน้าที่ของทุก คน
อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
7) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57) คิดเป็นร้อยละ 51.40% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
8) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องนี้ หลั ก การเข้ าร่ วมโครงการ อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) คิดเป็นร้อยละ 78.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
9) ผู้ เข้าร่ ว มโครงการได้รั บประโยชน์และความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) คิดเป็นร้อยละ 82.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
10) ผู้ เข้าร่ ว มโครงการมีเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่ วนตนกั บผลประโยชน์ ส่ วนรวมได้ อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.23) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.60%
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
11) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะน าความรู้ ไปใช้ เป็ นแนวทางในการร่ วมผลั กดั นสร้างสั งคมไม่ ทนต่อ
การทุจริตอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.60% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
12) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)
คิดเป็นร้อยละ 83% ของความพึงพอใจภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1) เห็นควรให้มีการจัดอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเห็นความสาคัญในการดาเนินการมีประสิทธิผลต่อองค์กร
2) ในการจัดอบรม/กิจกรรม/โครงการ เห็นควรมีใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
3) ในการจัดทากระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทาให้มีความเข้าใจและสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ทุกหน่วยงาน
4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและตระหนักรู้ต่อไป

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

QR CODE
สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561
ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
1.

2.
เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ 2

3.

บทความ Fraud
(People) Risk

4.
แบบคาถามทดสอบ
COSO Fraud

แบบประเมินตนเองด้าน
ความเสี่ยงการทุจริต

5.

6.
แบบประเมินความเสี่ยง
การทุจริต Final

7.

Template แบบประเมิน
ความเสี่ยง
Fraud รายกลุ่มย่อย

8.
Template คัดเลือกประเด็น
ในข่ายเฝ้าระวัง

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมที่ 1.1 ครั้งที่ 2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

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

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

36

12. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
12.1 สรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้ งที่ 1 การประชุมเชิ ง ปฏิบั ติ การบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อสร้า งมูล ค่า เพิ่ม และรองรั บ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กทม. โดยนายกฤชเทพ
สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวง
คมนาคม พร้อมมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตเชิงรุกแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และได้เรียน
เชิญอาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ
- แนวคิ ด ของความเสี่ ย งและความจ าเป็ น ในการบริห ารความเสี่ ยงเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่
- กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐานสมัยใหม่
- กรอบแนวคิดการทาแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน
2) ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายและมีการจัดกิจกรรม
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
- ช่วงที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ “การชี้แจงแบบฟอร์มการกรอก/Template ที่ใช้ใน
กระบวนการ ค้ น หา ระบุ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี ่ย งในภาระงานแต่ล ะส่ว นพร้อ มทั ้ง กาหนด
แนวทางการควบคุม และจัด การความเสี ่ย งรายหน่ว ยงาน” เป็ น การอธิ บ ายการวิ เ คราะห์ ใ นแต่ ล ะ
กระบวนการ/ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้
ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
- ช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มจานวน 8 กลุ่ม ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด เห็ น
พร้ อ มทั้ ง ให้ ห น่ ว ยงานฝึ ก ลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด
โดยมี วิ ท ยากรเป็ น ที่ ป รึ ก ษา พร้ อ มน าเสนอรายงานกลุ่ ม เพื่ อ เป็ น กรณี ตั ว อย่ า งในการจั ด ท ารายงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละหน่วยงานต่อไป
12.2 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตพฤติมิชอบและสามารถนาความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมไป
ประยุกต์ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.54

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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12.3 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.40
2) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด สั ง คมไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
โดยได้ค่าเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.31
12.4 ข้อเสนอแนะ
1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เห็นความสาคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้
องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
2) กระทรวงคมนาคมควรมี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าคู่ มื อ ตั ว อย่ า งเหตุ ก ารณ์ ห รื อ กรณี ศึ ก ษา
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการจัดทามาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป
3) กระทรวงคมนาคมควรด าเนิ น การวางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้
4) โครงการการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นโครงการที่มีเนื้อหา
ส าคั ญ และเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ การด าเนิ น งานของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน กระทรวงคมนาคม
ควรมีใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการ
เข้าร่วมอบรมในโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
12.5 ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1) บุคลากรกระทรวงคมนาคมได้มีคู่มือ มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคม
2) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพิ่มขึ้น
3) เผยแพร่ ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อมั่น
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
บัดนี้ กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 1.1
การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ได้ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ านวน 2
ครั้ง ทาง ศปท. ได้รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนาไป
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในการด าเนิ น งาน ทั้ ง นี้ ศปท. ด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ต่อไป
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