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การบริหารความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการจัดการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ ควบคุม 
ความเสี่ยง ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่ วนรวม หรือ 
การรับสินบนหรือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 

มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใช้เป็นกลไกในการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริต 
ของ สพพ. 

3. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการด าเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 

 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. จ าแนกประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ  

ประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สพพ. สรุปได้ ดังนี้ 

 
1. การระบุความเสี่ยง ( Risk Identification) 
 เป็นขั้นตอนการค้นหาและระบุเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น (เฉพาะเหตุการณ์ทุจริต) แล้วมี
ผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่างๆ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือระบุ
ความเสี่ยงการทุจริตของ สพพ. 
 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 เป็นขั้นตอนการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ สพพ. ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คะแนน 
ความน่าจะเป็น 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
ค าอธิบาย 

สูงมาก 5 >50 – 100% มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด 
สูง 4 >40 – 50% มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 

ปานกลาง 3 >30 – 40% มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
น้อย 2 >20 – 30% มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 

น้อยมาก 1 >0 – 20% มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง 
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

4 สูง ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) 
3 ปานกลาง ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) 
2 น้อย ผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน (Internal Process) 
1 น้อยมาก มีผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & Growth) 
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3. การตอบสนองความเสี่ยง 
 เมื่อความเสี่ยงได้รับการระบุและประเมินระดับความรุนแรงแล้ว ต้องหาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง  
โดยต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงด้วย หลักการตอบสนอง  
ความเสี่ยง ได้แก ่

 การยอมรับ : Take (หรือ Accept) คือ การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หรือต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น 

 การลดความเสี่ยง : Treat (หรือ Reduce) คือ การด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบ 
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากมาตรการ 
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม เป็นต้น 

 การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง : Transfer (หรือ Share) คือ การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อ่ืน 
ในการจัดการความเสี่ยง เช่น การท าประกันภัย การเข้าร่วมทุน การเป็นพันธมิตรร่วมค้า และการให้หน่วยงาน 
ภายนอกด าเนินการแทน เป็นต้น 

 การหลีกเลี่ยง : Terminate (หรือ Avoid) คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ขายหน่วยธุรกิจหรือตัดสินใจไม่ด าเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น 
 
4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 เป็นขั้นตอนเพ่ือติดตามผลการด าเนินการว่ามาตรการที่มีอยู่ มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นผลดี  
สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ สพพ. จะติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

 ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2563 สพพ. ได้คัดเลือกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยการน า 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 15 ความเสี่ยง มาใช้ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  จ านวน 5 ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ จ านวน 2 ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ  จ านวน 8 ความเสี่ยง 
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 



6 | P a g e  

 

ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

Know Factor หมายถึง ความเสีย่งท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกดิมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ า หรือเคยเกดิขึ้นในอดีต 
Unknown Factor หมายถึง ความเสีย่งท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น 

ล าดับ ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Know 
Factor 

Unknown 
Factor 

1. 
ความเสีย่งการทุจรติเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

 √ คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการด าเนินการ 
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรืออ่ืนๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

2. การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  √ 
3. การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้  √ 
4. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับ 

ผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
 √ 

5. เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการ ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือช่ือ 
แก้ไขแบบ/เอกสารใบส าคัญรับเงิน บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรือบัตรหมดอายุ เป็นต้น 

 √ 

6. 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

 √ การใช้ดุลยพินจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ท่ีเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์  √ 

8. 
ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  √ 
ยักยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย 

9. การสืบราคาที่ก าหนดวา่ต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง  √ 
10. ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จดัจ้าง มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน 

ที่เกินความจ าเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 √ 

11. คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจ าเป็น 
หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ท้ังที่ไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญ 

 √ 

12. มีการล็อกสเปควสัดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน  √ 
13. การตรวจรับการจ้างไมต่รงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจา้ง  √ 
14. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์ 

ให้กับคู่สัญญา 
 √ 

15. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคูส่ัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพือ่ก าหนด 
คุณลักษณะ TOR ซึ่งไมม่ีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการน าร่าง TOR 
ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นเพียง 
การด าเนินการตามรูปแบบท่ีทางราชการก าหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 

 √ 
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ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ค้นพบ 
ครั้งแรก 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
เพียง 
พอ 

ไม่ 
เพียง 
พอ 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

1 คณะกรรมการสมยอม หรือ 
มีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือ 
นิติบุคคลในการด าเนินการ 
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรืออื่นๆ โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

4x3=12 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

2 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน 

4x2=8 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

3 การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน 
ตามที่ระบุไว้ในค าขอ แต่มีการ 
รับเรื่องไว้ 

4x2=8 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

4 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
อาจมีคณะกรรมการบางท่าน 
เอื้อประโยชน์ใหก้ับผู้ขออนุญาต 
บางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์

4x3=12 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

5 เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ 
ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย 
เช่น ปลอมลายมอืชื่อ แก้ไขแบบ/ 
เอกสารใบส าคัญรับเงิน 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือบัตรหมดอาย ุ
เป็นต้น 

3x5=15 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x2=2 
 

- 

6 การใช้ดุลยพินจในการอนุมัติ หรือ 
ยกเว้นระเบยีบ ที่เอื้อประโยชน ์
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3x4=12 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x2=2 
 

- 
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ล าดับ ความเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ค้นพบ 
ครั้งแรก 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
เพียง 
พอ 

ไม่ 
เพียง 
พอ 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

7 การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับ 
พรรคพวก มีระบบเส้นสาย 
ระบบอุปถัมภ ์

4x2=8 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

8 ยักยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสาร 
การเบิกจา่ย 

4x3=12 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

9 การสืบราคาที่ก าหนดวา่ต้อง 
3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ 
ราคาจากผู้ประกอบการจริง 

2x4=8 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x2=2 
 

- 

10 ในการก าหนด TOR การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง มีการก าหนดขอบเขต 
งาน หรือ เนื้องานที่เกินความ 
จ าเป็น (Over Design) เพื่อให้ 
มีการประมาณการราคาในส่วนนี ้
โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2x4=8 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

11 คณะกรรมการตรวจรับงาน 
มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน 
หลายครั้ง เกินความจ าเป็น 
หรือมีการถว่งเวลาในการ 
เรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็น 
ที่เป็นสาระส าคัญ 

3x4=12 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x2=2 
 

- 

12 มีการล็อกสเปควัสดุที่ท าให ้
ไม่เกิดการแข่งขัน 

3x4=12 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 
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ล าดับ ความเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ค้นพบ 
ครั้งแรก 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
เพียง 
พอ 

ไม่ 
เพียง 
พอ 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

13 การตรวจรับการจ้างไม่ตรง 
ตามรูปแบบโดยมีการรับเงิน 
หรือผลประโยชนจ์ากผู้รับจ้าง 

5x2=10 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  2x1=2 
 

- 

14 มีการให้สินบน/ของขวัญ/ 
สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง 
ซ่ึงจะน าไปสู่การเอื้อประโยชน ์
ให้กับคู่สัญญา 

2x5=10 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

15 มีการประสานกับบริษัท หรือ 
ผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต ่
เร่ิมต้น เพื่อก าหนดคุณลักษณะ 
TOR ซ่ึงไม่มีการก าหนดขึ้น 
อย่างแท้จริง แต่เป็นการน า 
ร่าง TOR ดังกล่าว มาให ้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เป็นเพียงการด าเนินการตาม 
รูปแบบที่ทางราชการก าหนด 
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 

2x4=8 
 

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

√  1x1=1 
 

- 

ค่าระดับความเสี่ยงที่ค้นพบ = ค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) x ค่าคะแนนผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) 
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การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

Heat Map แสดงค่าระดับความเสี่ยงคงเหลือของความเสี่ยงการทุจริต 
 

จากการประเมินความเสี่ยงจากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าระดับความเสี่ยงต่ า 
ประกอบกับข้อมูลสถิติการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สพพ. ที่ผ่านมาพบว่าไม่มีเหตุการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สพพ. มีมาตรการควบคุมภายใน 
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และไม่ต้องก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ดี สพพ. จะติดตามและบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ อันเป็นการสร้างความ 
มั่นใจหรือความเชื่อมั่นในการด าเนินการอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรว่า สพพ. จะป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุกเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ต่อไป 
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 มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
นอกจาก สพพ. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังมีการก าหนด 

มาตรการควบคุม รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมและแจ้งเวียนให้ผู้ถือปฏิบัติงานรับทราบถือปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
- ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
- เน้นการวางแผนและประเมินผลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
- การก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเปิดเผยโปร่งใส 
- การก าหนดบทลงโทษ 

 
2. ระเบียบการทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยก าหนด 

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยละเอียด เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้อง เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยับยั้งความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุม 
เรื่องต่างๆ ดังนี้ การมอบอ านาจ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดท า 
บันทึกรายงานผลการพิจารณา การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง การจัดท ารายงาน  
ขอซื้อขอจ้าง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
การพิจารณาผลการเสนอราคา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การร้องเรียน 

3. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารและผู้ถือปฏิบัติงานไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตจ านงในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตของกรรมการ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 
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 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. 

พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าระดับความเสี่ยงต่ า ประกอบกับข้อมูลสถิติการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้างของ สพพ. ที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สพพ. มีมาตรการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
และไม่ต้องก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ดี สพพ. จะติดตามการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตอย่างสม่ าเสมอ อันเป็นการสร้างความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในการด าเนินงานอย่างสมเหตุสมผล  
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรว่า สพพ. จะป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือสกัดกั้นมิ ให้ เกิด การทุจริต 
ประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องต่อไป 


