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คำนำ 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในองค์กรได้ เพื่อให้การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบ
การทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใชใ้น
การค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบ ต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และ
เป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (potential) จะเกิดการกระทาการทุจริตในอนาคตหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกั นการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็น
การลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับได ้ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

          
  



สารบัญ 
 

   หน้า 
 

1. หลักการและเหตุผล         1 
2. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต      1 
3. ความหมาย          1 
4. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต        1 
5. ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต        2 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       2 
 6.1 การระบุความเสี่ยงการทุจริต       3 
 6.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต      4 
 6.3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต       5 
 6.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต     6 
 6.5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต       7 
 6.6 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต      7 

 
 

 
---------------------------------------------------- 

 

 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่  ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗         
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          
มีคำสั่งให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ     
มิชอบได ้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเพ่ือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติข้างต้น จึงได้กำหนดมาตรการและ
แนวทางต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น และเพ่ือให้มาตรการและ
แนวทางที่กำหนดขึ้นมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ จึงได้จัดทำแผนการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพ่ือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร  

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1) เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  

2) เพ่ือกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต 
3) เพ่ือกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต 
4) เพ่ือกำหนดมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต  
5) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการทุจริต 

๓. ความหมาย 

 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด     
การทุจริต หรือความเสี่ยงในการทำงานท่ีมีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 

๔. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 
 ๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 ๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 

 



2 

5. ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต 
 ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ประกอบด้วย  
 1) Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ให้กระทำ 
 2) Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ต่าง ๆ  
 3) Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ  
 
 
 
 
 
 
 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การระบุความเสี่ยง  
 2) การประเมินสถานะความเสี่ยง  
 3) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
 4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
  5) การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง  
 6) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 7) การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง  
 8) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
 9) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจรติ 
(The Fraud Triangle) 
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 6.1 การระบุความเสี่ยงการทุจริต 
  ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยงการทุจริต (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 
- นำรถยนต์ขององค์กรไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนนอกเหนือจากงานขององค์กร 

 ✓ 

2 
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้
บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

 ✓ 

3 

ก า ร ท ำ ธุ ร กิ จ กั บ ตั ว เอ ง  ( self-dealing)       
เป็นคู่สัญญา (Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ   
จัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัท
ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเอง       
มีหุ้นส่วนอยู่ 

 ✓ 

4 

การทำงานพิเศษ (Outside employment 
or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
จากองค์กรอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่        
ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 

 ✓ 

5 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิ ดข้ อมู ลการจัดซื้ อจั ดจ้ างต่ อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ    
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 ✓ 

 
หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว  
 Unknown Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยง

ที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
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6.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต 
  ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
- นำรถยนต์ขององค์กรไปใช้ในกิจกรรมของตน
นอกเหนือจากงานขององค์กร 

✓    

2 
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคล
นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

✓    

3 

การทำธุรกิจกับตัวเอง (self-dealing) เป็นคู่สัญญา 
(Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัว
ตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

✓    

4 

การท ำงาน พิ เศษ  (Outside employment or 
moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ 
ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กร 

✓    

5 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 

  

 
✓ 

 
✓ 

 

 
หมายเหตุ : สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ำ  

 สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  

 สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน    
หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ
ควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

 สถานะสีแดง  : ความ เสี่ ย งระดั บสู งมาก  เป็ นกระบวนงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
บุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน         
ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
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 6.3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต 
 เป็นการนำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องโดยเฉพาะสีแดงและสีส้ม จากตารางที่ 2 มาหา    
ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

  ตารางท่ี 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Level matrix) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ 
ความจำเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ของผลกระทบ  

ค่าความเสี่ยงรวม
(จำเป็น x รุนแรง)  

 
3 2 1 3 2 1 

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ
การประมูล 

 ✓   ✓  4 

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 ✓   ✓  4 

 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
1. ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ (Must) หมายถึง มีความจำเป็นสูง

ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ
ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

2. ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองกระบวนงานนั้น (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
กิจกรรม 

หรือขั้นตอนหลัก  
MUST 

กิจกรรม 
หรือขั้นตอนรอง 

SHOULD  

1 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล  

2  

2 
การป กปิ ด ข้ อ มู ล ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต่ อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

2  
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
1. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
2. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้ าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
4. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning ฿ Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

 ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม B a l a n c e d  S c o r e c a r d 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล  

2 

2 
การป กปิ ด ข้ อ มู ล ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต่ อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

2 

 6.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment) 
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ระดับดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ
การประมูล 

พอใช้  ✓  

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

พอใช้  ✓  
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6.5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
      ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง 
ที ่ รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) 
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 

1. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทาง
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
5. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 

 
6.6 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ตารางที่ 6 ตารางแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม/ 

การปฏิบัติงาน 

ประเด็น/ 
ข้ันตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยง 
ท่ีอาจจะ 
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง 
ท่ีอาจมีผล 
กระทบ/
กระตุ้น 

ให้เกิดการ 
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบ/
กฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ 
ป้องกัน 

เพื่อไม่ให้ 
เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
ผลสำเร็จ 

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

สูง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ 

การกำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
วัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่

จัดซื้อจัดจ้าง
ให้พวกพ้อง
ได้เปรียบ

หรือชนะการ
ประมูล 

1.เจ้าหน้าที่ 
พบช่องทาง
ให้สามารถ
กระทำได้ 

2.เจ้าหน้าที่
มีปัญหาทาง

การเงิน 

พระราชบัญ
ญัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง
และการ

บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

 ✓  

มีการกำหนด
มาตรการ
ส่งเสริม 

ความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
กำหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะของ
วัสดุและ
ครุภัณฑ์ 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศ
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ต่อสาธารณะ 

การปกปิด
ข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณะ 
เช่น การปิด
ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 

เจ้าหน้าที่ 
พบช่องทาง
ให้สามารถ
กระทำได้ 

พระราชบัญ
ญัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง
และการ

บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

 ✓  

มีการกำหนด
มาตรการ
ส่งเสริม 

ความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ
ปกปิดข้อมูล
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
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