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1.1 หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักง าน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
  การน าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หากมีการทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถรับทราบอย่างรวดเร็วและหาวิธีการ 
ที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจ า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) โดย คณะท างาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดย่อยที่  10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันกา รทุจริต ข้อ O36 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การทุจริต 
การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพ่ือก าหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริต การรับสินบน และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
1.2 ความหมายของและประเภทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบท าให้  วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค ์และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบบริหาร ปัจจัยและการควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การทุจริตในภาครัฐ หมายถึง การทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อหน้าที่ 
หมายถึง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้  
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่  
ทั้งท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

 

บทที่ 1 

บทน า 



ห น้ า  2 | 10 

 

3. การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ 
4. การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือ
หน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือ
การใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 
  ในการประชุมคณะท างาน ศปท. ธพส. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ ธพส. ปี 2563 รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทุจริต 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด  ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ 
ใช้วิธีระดมสมองเพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้ 
เกณฑ์ประเมินโอกาส 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ามาก 2 = ต่ า 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความถี่ 
ในการเกิด
เหตุการณ์เสี่ยง 

เป็นไปได้ในทาง
ทฤษฎีแต่ไม่
น่าจะเกิดขึ้น 

อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง
ทุก ๆ 5-10 ปี/ 
เคยเกิดขึ้นแล้วใน
ช่วงเวลามากกว่า 
5-10 ปีที่ผ่านมา 

อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง
ทุก ๆ 4-5 ปี/ 
เคยเกิดขึ้นแล้วใน
ช่วงเวลามากกว่า 
3-5  ปีที่ผ่านมา 

อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง
ทุก ๆ 2-3 ปี/ 
เคยเกิดขึ้นแล้วใน
ช่วงเวลามากกว่า 
2-3 ปีที่ผ่านมา 

ปัจจุบันก าลัง
เกิดข้ึน/อาจ
เกิดข้ึนภายในปีนี้/
เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่
แล้ว 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบ 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ามาก 2 = ต่ า 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
ด้านการด าเนินงาน 

การหยุดชะงัก 
หรือ ความต่อเนื่อง
ในการด าเนิน
ธุรกิจ/ โครงการ/
ระบวนการ (กรณี
เกิดเหตุการณ ์
วิกฤต) 

ด าเนินธุรกิจ 
ต่อเนื่องได้ 
ร้อยละ 100 
หรือไม ่เสียหาย 

ด าเนินธุรกิจ 
ต่อเนื่องได้ 
ร้อยละ 90 หรือ 
เสียหาย แต่ 
สามารถควบคุม 
สถานการณ์ได้ 
เป็นอย่างดีหรือ 
หยุดด าเนินการ 
ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 

ด าเนินธุรกิจ 
ต่อเนื่องได้ 
ร้อยละ 80 หรือ
เสียหาย แต่
สามารถควบคุม 
สถานการณ์ได้ 
หรือหยุด 
ด าเนินการเกิน 
4 ชั่วโมง 
แต่ไม่เกิน 1 วัน 

ด าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่อง ได้ 
ร้อยละ 70 หรือ 
เสียหายมาก 
และ ควบคุม
สถานการณ ์ได้
บางส่วน หรือ
หยุดด าเนินการ 
เกิน 1 วัน 
แต่ไม่เกิน 7 วัน 

ด าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องได้ 
น้อยกว่าร้อยละ 
70 หรือเสียหาย
มาก จน ต้องหยุด
ด าเนินการ 
ชั่วคราว หรือหยุด 
ด าเนินการเกิน 
7 วัน 

บทที่ 2 
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง 
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ค่าดัชนีวัดความเสี่ยง (Risk Index) 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 
ต่ า 1 – 2 ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุม/มีการจัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง 3 – 9 ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม ควบคุม/เฝ้าระวัง มิให้ระดับความเสี่ยง
เพ่ิมขึ้นภายใต้การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง 

สูง 10 – 12 ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการบริหารจัดการ โดยก าหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 15 - 25 ไม่สามารถยอมรับได้ และจ าเป็นต้องเร่งบริหารจัดการ โดยก าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และให้ล าดับความส าคัญ 
ในการจัดการก่อน เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
มั่นใจได้ว่าสามารถลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสสร้างมูลค่าองค์กร 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ 
     (Likelihood x Impact) 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็นเกณฑ์ 4 ระดับ ก าหนดค่าดัชนีวัดความเสี่ยง (Risk Index) และสามารถแสดงเป็น Risk Matrix 
โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ดังนี้ 

 Risk Matrix 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  
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2.2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ  
 1. Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก  
 2. Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้
บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  
 3. Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรม 
ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อ 
การทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม ่ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตได้อีก  
 4. Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่
คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

2.3 ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  
 1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง  
 3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

2.4 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
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2.4 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) (ต่อ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก การจัดท าร่างขอบเขตงาน  
1. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมโีอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค  

  
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม 
เกินความจ าเป็น ท าให้ต้นทุน
สูงขึ้น 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง  
2. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมโีอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค  

 
ผลการประกวดราคา ราคา
กลางสูงกวา่ราคาที่ประกวด 
ได้เกินกว่า ร้อยละ 15  

 

ขั้นตอนหลัก การพิจารณาก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
3. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมโีอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค 

  
ก าหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
กรณีเฉพาะเจาะจง เนื่องมาจากมี
ความเร่งด่วนจ าเป็น 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง  
4. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
มีกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมโีอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค  

 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ใช้เวลาในการตรวจรับงานมาก
เกินความจ าเปน็  

 

จากการก าหนดขั้นตอนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้น ามาก าหนดประเด็น
เพ่ือประเมินปัจจัยเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor :RF) 4 รูปแบบ ใน ธพส. ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ในปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
(นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ระดับ 
โอกาส 

ระดับ 
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1. การจัดท ารา่งขอบเขตงาน (TOR) การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่
เหมาะสม เกินความจ าเป็น 
(RF: 1) 

2 3 6 - สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้าน
การด าเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสรมิด้านคุณธรรม จรยิธรรม องค์ความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจรติ ให้กับ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

- ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ควบคุม ก ากับดูแล และติดตามใหบุ้คลากรของ ธพส. ปฏิบตัิตาม

นโยบาย มาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการจดัซื้อจัดจ้าง 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลจดัให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบาย

ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติฯ และมาตรการ
ป้องกันการมีส่วนได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสีย 

- ก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT และมีการควบคุม ก ากับให้เป็นไปตามขั้นตอน 

- สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง 

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างในเว็บไซต์ ธพส. และ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

2. การก าหนดราคากลาง ราคากลางสูงกว่าราคา 
ที่ประกวดได้เกินกว่า 
ร้อยละ 15 (RF: 2) 

2 3 6 

3. การพิจารณาก าหนดวิธีการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

ก าหนดวิธีการจดัซื้อหรือ 
จัดจ้างกรณีเฉพาะเจาะจง 
(RF: 3) 

2 3 6 

4. การตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจา้ง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ใช้เวลาในการตรวจรับงานมาก
เกินความจ าเป็น (RF: 4) 

2 3 6 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

 
  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 
6 

(RF 1- 4) 
9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต ระดับความเสี่ยง 

1. การจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) ค่า 6 ปานกลาง 

“ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม ควบคุม/เฝ้าระวัง มิให้
ระดับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นภายใต้การควบคุมภายในตาม

ฐานความเสี่ยง” 

2. การก าหนดราคากลาง 

3. การพิจารณาก าหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
4. การตรวจการจ้าง 

 

  

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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3.1 บทสรุป  

 ผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 4 รูปแบบความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงในระดับปานกลางทั้งสิ้น (ระดับ 
คะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง 3 - 9 คะแนน) เป็นช่วงระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม ควบคุม/ 
เฝ้าระวัง มิให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นภายใต้การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง 
 
3.2 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เห็นควรจัดให้มีการก าหนด
มาตรการควบคุมก ากับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าคู่มือด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และให้สามารถควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทที่ 3 


