


ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน

-

ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือ  
ขาดการยอมรับในเวทีโลก

นักลงทุนต่างชาติไม่กล้ามาลงทุน ท าให้ประเทศขาด
การพัฒนา มีหนี้สินเพิ่มข้ึน

สภาพเศรษฐกิจ สังคม เสื่อมถอย



Corruption Perception Index (CPI) 

• CPI คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก   
ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) – 100 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) 

• จัดท าโดย องค์กรโปร่งใสนานาชาติ (TI : Transparency 
International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์การ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น และมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทัว่โลก 

• การจัดท า CPI โดย TI ได้จัดอันดับจากประเทศต่างๆทั่วโลก จ านวน 
180 ประเทศ และจากผลการส ารวจของส านักโพลลต์่างๆ จ่านวน 8 แห่ง

• ค่า CPI สูง ประเทศมีความโปร่งใสมาก  แสดงว่า คอร์รัปชันต่ า 

• ค่า CPI ต่ า ประเทศมีความโปร่งใสน้อย  แสดงว่า คอร์รัปชันสงู 

-



ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศ
ไทย

ปี พ.ศ. 2555 = 37 จากคะแนนเต็ม 100 (88/176)

ปี พ.ศ. 2556 = 35 จากคะแนนเต็ม 100 (102/177)

ปี พ.ศ. 2557 = 38 จากคะแนนเต็ม 100 (85/175)

ปี พ.ศ. 2558 = 38 จากคะแนนเต็ม 100 (76/168)

ปี พ.ศ. 2559 = 35 จากคะแนนเต็ม 100 (101/176)

ปี พ.ศ. 2560 = 35 จากคะแนนเต็ม 100 (101/180)

ปี พ.ศ. 2561 = 37 จากคะแนนเต็ม 100 (96/180)

ปี พ.ศ. 2562 = 36จากคะแนนเต็ม 100 (99/180)

ปี พ.ศ. 2563 = 36 จากคะแนนเต็ม 100 (101/180)

Corruption Perception Index (CPI) 



ITA
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)

ตวัช ีว้ดัที ่1 การปฏบิตัหินา้ที่

ตวัช ีว้ดัที ่2 การใชง้บประมาณ

ตวัชีว้ดัที ่3 การใชอ้านาจ

ตวัช ีว้ดัที ่4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ

ตวัช ีว้ดัที ่5 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

1

ตวัชีว้ดัที ่6 คณุภาพการดาเนินงาน

ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร

ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรงุระบบการทา

งาน

2

ตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู

ตวัช ีว้ดัย่อยที ่9.1 ขอ้มูลพืน้ฐาน

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.2 การบรหิารงาน

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.3 การบรหิารเงนิ

งบประมาณ

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.4 การบรหิารและ

พฒันาทรพัยากรบคุคล

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.5 การส่งเสรมิความ

โปรง่ใส

ตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทจุรติ

ตวัช ีว้ดัย่อยที ่10.1 การดาเนินการ

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

ตวัชีว้ดัย่อยที ่10.2 มาตรการภายใน

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

3



การประเมนิความเสีย่งการทุจรติส าหรบั

หน่วยงานภาครฐั

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบ 
ทําให้ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมี
ผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงาน ไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทํา
ใหไ้ม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน
เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุท่ี
แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนด มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง



วตัถปุระสงคก์ารประเมนิความเสีย่งการ

ทุจรติ

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัมมีาตรการ ระบบ หรอื

แนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งของ

การด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ ซ ึง่

เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติเชงิรกุทีม่ี

ประสทิธภิาพ



 1 ความเสี่ยงการทจุรติทีเ่กี่ยวขอ้งกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต 
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจใหบ้รกิารประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต 
ตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 2 ความเสี่ยงการทจุรติในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ 

 3 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรพัยากรภาครัฐ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน



การพจิารณาอนุมตั ิ

อนุญาต

การใชอ้ านาจและต าแหน่ง

หน้าที่

การใชจ้า่ยงบประมาณ และ

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรภาครฐั



ประเมนิความเสีย่งการทุจรติ



https://youtu.be/Uh-T3_E6I9g
ผลประโยชนท์บัซอ้น

https://youtu.be/Uh-T3_E6I9g

