
กระบวนงานหรือโครงการทีต่้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทท่ี รายละเอียด 
1 หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า 

ให้ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนด จ ำนวน   
1 กระบวนงำน/โครงกำร เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
 

 

กรณีหำกหน่วยงำนไม่สำมำรถด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมกระบวนงำน/
โครงกำร ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนด ขอใหหน่วยงำนท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ตำมควำมเหมำะสมของ หน่วยงำน ทั้งนี้ใหหน่วยงำนระบุเหตุผลประกอบไวด้วย 
 

กระทรวงการคลัง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ด้ำนที่ กระบวนงำน/งำน/โครงกำร 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 2 กำรใชอ ำนำจและต ำแหนงหนำที ่
กรมธนำรักษ ์ 1 กำรพิจำรณำ อนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำร 
กรมบัญชีกลำง 2 กำรใชอ ำนำจและต ำแหนงหนำที ่
กรมศุลกำกร 1 กำรพิจำรณำ อนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำร 
กรมสรรพสำมิต 2 กำรใชอ ำนำจและต ำแหนงหนำที ่
กรมสรรพำกร 2 กำรใชอ ำนำจและต ำแหนงหนำที ่
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 2 กำรใชอ ำนำจและต ำแหนงหนำที ่
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 2 กำรใชอ ำนำจและต ำแหนงหนำที ่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ 

2 กำรใชอ ำนำจและต ำแหนงหนำที ่

2 รัฐวิสาหกิจ ให้ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตกำรจัดชื้อจัดจ้ำง ดังนี้  
(๑) รัฐวิสำหกิจที่มีกำรจัดชื้อจัดจ้ำง ที่เกี่ยวกับกำรพำณิชยโดยตรง (ตำมมำตรำ ๗ (๑) 

พ.ร.บ.จัดชื้อจัดจ้ำง ฯ) ใหจัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต จ ำนวน ๕ โครงกำร 
หรือสัญญำงบประมำณปพ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีมีกำรจัดชื้อจัดจ้ำงนอยกวำ ๕ โครงกำร/ 
สัญญำ ใหท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้ไดจ้ ำนวนโครงกำรมำกที่สุด  
 

(๒) รัฐวิสำหกิจที่ไม่มีกำรจัดชื้อจัดจำงตำม (๑) ใหท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
โครงกำร จัดชื้อจัดจ้ำง งบประมำณป พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จ ำนวน ๑ โครงกำร 

3 องคกำรมหำชน ใหท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต โครงกำรจัดชื้อจัดจ้ำง งบประมำณป 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จ ำนวน ๑ โครงกำร 

4 หน่วยงำนอ่ืนๆ ของรัฐ ใหท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต โครงกำรจัดชื้อจัดจ้ำง             
งบประมำณป พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จ ำนวน ๑ โครงกำร 



หมายเหตุ :  
๑. กรณีหน่วยงำนท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใหท ำกำรคัดเลือก 

โครงกำรจำกเงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณท่ีมีวงเงินสูงสุด จ ำนวน ๑ โครงกำร  
๒. ในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตหน่วยงำนสำมำรถถอดบทเรียน (Lesson learned) 

เรื่องรองเรียนที่มีกำรรำยงำนขอรองเรียนทำงวินัย ตำมมติ ครม.๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑ และมติครม. ๒๘ 
มกรำคม ๒๕๖๓ หรือคดีกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ือลดโอกำส  
เกิดซ้ ำ  

๓. ส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตโครงกำรจัดชื้อจัดจ้ำง ใหแนบรำยละเอียดประมำณ 
กำรงบประมำณโครงกำร ในรูป แบบไฟล  MS World หรือไฟล MS Excel พรอมรำยงำนรอบที่ ๑ ทุก
โครงกำร (ตำมแบบ)  

๔. กรณีกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตโครงกำรจัดชื้อจัดจ้ำง ใหหน่วยงำนท ำกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตโครงกำรที่มีงบประมำณสูงสุด จ ำนวน ๑ โครงกำร ถึงแม้จะโครงกำรที่เขำร่วมโครงกำร  
ข อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) หรือโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ CoST (Construction Sector 
Transparency) หรือ โครงกำรร่วมโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership 
: PPP) ก็ใหท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

แบบฟอร์มกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

***ทั้งนี้สำมำรถปรับตำรำงได้ตำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน*** 

กำรจัดส่งแบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
พร้ อมทั้ งส่ ง เอกสำรในรูปแบบไฟล์  MS Word ทำง E-mail : acocplan@gmail.com อีกทำงหนึ่ งด้ วย              
ตำมกรอบกำรรำยงำนดังนี้ 

รอบที่ 1 รำยงำนแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน จัดส่งรำยงำนภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 

รอบที่ 2 รำยงำนผลหรือควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จัดส่งรำยงำนภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2565 

ด้ำนที่ 1 กำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำตของทำงรำชกำร 

ด้ำนที่ 2 กำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ ด้ำนที่ 3 โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

https://bit.ly/3jJjRmZ https://bit.ly/3CruVfF https://bit.ly/3boONnD 

mailto:acocplan@gmail.com

