










รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
จากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้

หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งในเกณฑ์การประเมินฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานวางมาตรการกลไกหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตจากกระบวนงาน  
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงานเพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด  
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากหน่วยงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏบิตัิ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือทำการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานเพ่ือค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางแนวทางในการ

ป้องกันการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.2 เพ่ือลดกระบวนงานที่อาจความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
2.3 เพ่ือปิดโอกาสการทุจริตและลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ

ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ 
ทำให้การดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย  

3.3 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริต ซึ่งหน่วยงานควร
ระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร 
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4. การวิเคราะห์กระบวนงานที่มีความเสี่ยง 

การทบทวนการวิเคราะห์ ประเมิน และมาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์
กระบวนงานที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถนำมากำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน
การทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

4.1 ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) 

แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

การดำเนินโครงการ การปฏิบัติงานประจำ 
เทียบกับคร้ัง 

ของการดำเนินการ 

5 สูงมาก เกิดขึ้นแน่นอน เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง เกือบทุกครั้งของการดำเนินการ 

4 สูง เกิดขึ้นไดเ้สมอ เกิดขึ้นเป็นประจำ ปีละหลายครั้ง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นไดบ้้าง เกิดขึ้นไดห้ลายครั้ง เกิดขึ้นได้ทุกป ี

2 น้อย เกิดขึ้นได้น้อย อาจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง เกิดขึ้นได้ในช่วง 1-2 ป ี

1 น้อยมาก เกิดขึ้นไดย้าก แทบไม่เกิดขึ้นเลย ไม่เกดิขึ้นเลยในช่วง 3 ปี 

4.2 ผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact) 

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององค์กร 

ระดบั
คะแนน 

ผลกระทบ 
เป้าหมาย 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

มูลค่าความ
เสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้น 
สูญเสียโอกาส 

ความพึงพอใจ/ความ
เชื่อถือของผู้รับบริการ 

ชื่อเสียงองค์กร 

5 สูงมาก 
ต่ำกว่าเป้าหมาย
หรือที่เคยทำได้ 

องค์กรไม่สามารถ
รับผิดชอบได้ 

ต้องหยุดดำเนินการ
ในช่วงเวลาหน่ึง 

เกิดการร้องเรียนหรือ
ยกเลิกการใช้บริการ 

มีการเผยแพร่ข่าว
ทางสื่อโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ 

4 สูง 
ต่ำกว่าเป้าหมาย
อย่างมีนัยสำคัญ 

ต้องยกเลิกบาง
โครงการเพื่อจัดสรร

งบประมาณ 

ต้องหยุดดำเนินการ
ในช่วง 1-2 วัน 

ผู้รับบริการ 
ไม่พอใจ 

มีการเผยแพร่ข่าว
ในทางโซเชี่ยล 

3 ปานกลาง 
ต่ำกว่า 

เป้าหมายชัดเจน 

กระทบต่อการ
จัดสรรงบประมาณ

ภายใน 

ต้องหยุดดำเนินการ
ภายใน 1 วัน 

สามารถดำเนินการได้
ตามข้อกำหนดบางส่วน 

มีข่าวลือออกไป 
สู่นอกองค์กร 

2 น้อย 
ต่ำกว่าเป้าหมาย

เล็กน้อย 

กระทบต่อการ
จัดสรรงบประมาณ

ในระดับสำนัก 
หยุดแก้ไขเล็กน้อย 

กระทบต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

มีข่าวลือภายใน
องค์กร 

1 น้อยมาก 
ยังคงได้ 

ตามเป้าหมาย 
สามารถยอมรับได้ 

การดำเนินการ
ล่าช้า 

กระทบต่อคุณภาพ 
การให้บริการเล็กน้อย 

อาจส่งผลต่อ
ชื่อเสียงได้ 
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โอกาสที่จะ
เกิดความเส่ียง

ระดับ
ความรุนแรง

ของผลกระทบ

คะแนนระดับ
ความเส่ียง

4.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได ้โดยที่ดำเนินการ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ และสามารถแบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ช่วงคะแนน 

ระดับความเสี่ยง 
การแสดง 

แถบส ี
มาตรการกำหนด 

5 สูงมาก 20 - 25  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและ 
ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

4 เสี่ยงสูง 15 - 19  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 
ความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

3 ปานกลาง 7 - 14  ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให ้
ความเสีย่งเคลื่อนยา้ยไปยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได ้

2 ต่ำ 3 - 6  
ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมความเสีย่ง 
เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น 

1 ต่ำมาก 1 - 2  
ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้อง 
มีการจัดการเพิ่ม 

4.4  แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าความ
เสี่ยงใดมีความสำคัญและมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง
เป็น 5 กลุ ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 20 - 25 (สีแดง), สูง 15 - 19 (สีส้ม), ปานกลาง 7 - 14 (สีเหลือง),  
ต่ำ 3 - 6 (สีเขียว), 1 - 2 (สีเขียวอ่อน) ระดับต่ำมาก รายละเอียดตามตามภาพ 

 

 

 

 
 

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ 

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

งผ
ลก

ระ
ทบ

 

ต่ำ 
(1x5=5) 

ปานกลาง 
(2x5=10) 

สูงมาก 
(3x5=15) 

สูงมาก 
(4x5=20) 

สูงมาก 
(5x5=25) 

5 

ต่ำ 
(1x4=4) 

ปานกลาง 
(2x4=8) 

ปานกลาง 
(3x4=12) 

สูง 
(4x4=16) 

สูงมาก 
(5x4=20) 

4 

ต่ำ 
(1x3=3) 

ปานกลาง 
(2x3=6) 

ปานกลาง 
(3x3=9) 

ปานกลาง 
(4x3=12) 

สูง 
(5x3=15) 

3 

ต่ำมาก 
(1x2=2) 

ต่ำ 
(2x2=4) 

ปานกลาง 
(3x2=6) 

ปานกลาง 
(4x2=8) 

ปานกลาง 
(5x2=10) 

2 

ต่ำมาก 
(1x1=1) 

ต่ำมาก 
(2x1=1) 

ต่ำ 
(3x1=3) 

ต่ำ 
(4x1=4) 

ต่ำ 
(5x1=5) 

1 

1 2 3 4 5  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้ 

5.1 หน่วยงานในส่วนกลางที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 11 หน่วยงาน 17 กระบวนงาน 
 

หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1. กองบริหาร 
การคลัง (กบค.) 

1. จัดซ้ือจัดจ้าง  
(งานพัสดุ) 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  
กลุ่มงานพัสด ุ

การรับสินบนของเจ้าหน้าที่
และเรียกรับค่าตอบแทน
จากกระบวนการจ ัดซื้อ 
จัดจ้าง 

อาจมีความเสี ่ยงที่เจ้าหน้าที่
ได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนจาก
ผ ู ้ประกอบการเพ ื ่อได ้งาน
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 6 
ต่ำ 

1. กำหนดมาตรการในการกำหนดสถานที ่ให้ผู ้ขาย/ 
ผู้รับจ้างที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่พัสดุต้องเป็น
สถานท่ีเปิดเผย  
1) ส่งเสริมการปลุกจิตสํานึกให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่
ผ ู ้ปฏิบัติงานด่วนที ่ส ุด และส่งเสริมให้ทุกคนมีความ
ซื่อสัตย์ตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  
กลุ่มงานงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

1. การดำเน ินการอาจขึ้น 
กับดุลพินิจของผู้จัดสรร 

2 3 6 
ต่ำ 

มีการตรวจทานและกำกับการจัดสรรโดยผู้บริหารหลาย
ระดับชั้น 

2. การจัดสรรไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกำหนด 

2 2 4 
ต่ำ 

การจัดสรรต้องระบุระเบียบที่เกี ่ยวข้องและที่สามารถ
กระทำได้ 

2. กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(กบบ.) 

การย ้ ายข ้าราชการ
ประ เภทว ิชาการใน
สำน ั ก ง านพาณ ิ ชย์
จังหวัด 

การย้ายข้าราชการประเภท
ว ิ ช าก า ร ในส ำน ั ก ง า น
พาณิชย์จังหวัด 

1. อาจมีการกำหนดระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์การย้ายที ่มี
รายละเอียดคุณสมบัติที ่เอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 

1 3 3 
ต่ำ 

มีระเบียบ สป.พณ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการ
ในสำนักงานพาณิชย ์จ ังหวัด พ.ศ. 2563 กำหนด
หล ัก เกณฑ ์และว ิ ธ ี การย ้ ายรวมท ั ้ งกำหนดให ้มี
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เสนอความเห็นย้ายให้
ปลัดกระทรวงพิจารณา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
เป็นธรรม 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(กบบ.) 
 

  2. เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่ง
หน ้ าท ี ่ และอำนาจในการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้อง 

1 3 3 
ต่ำ 

1. มีระบบบริหารจัดการบุคลากรสำหรับให้ข้าราชการทุกคน
ยื่นความประสงค์ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอย้าย/ไม่ย้ายที่ชัดเจน 
2. มีบันทึกเวียนแจ้งทุกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้
ข้าราชการได้รับทราบการเปิดให้ยื ่นความประสงค์ขอ
ย้าย/ไม่ย้าย พร้อมทั ้งแนบคู ่ม ือการใช้ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร (ระบบย้าย) 
3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะได้รับเอกสารข้อมูล
ความต้องการย้าย/ไม่ย้าย เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ
ความเห็นโยกย้ายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติราชการ 

3. เจ ้าหน ้าท ี ่อาจแสวงหา
ผลประโยชน์จากการเปิดเผย
ผลการพิจารณาเสนอความเห็น
ย้ายข้าราชการของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  

1 3 3 
ต่ำ 

กองบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล ม ีนโยบายเน ้นย ้ำให้
ผ ู ้ปฏิบัต ิงานทุกคนปฏิบัต ิงานโดยยึดถือระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ จริยธรรม และรักษาข้อมูลเร ื ่องลับทาง
ราชการ 

3. กองกลาง (กก.) การจัดซ้ือจัดจ้าง (พัสดุ) 
 
 

การกำหนดขอบเขตงาน 
(TOR)  การจ ัดจ ้ า งงาน
ประชาสัมพันธ์ 

อาจมีความเสี่ยงจัดทำ TOR ที่
เอื ้อประโยชน์ให้กับบริษัทใด
บริษัทหน่ึง 

3 3 9 
ปานกลาง 

1. กำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
2. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู ้เชี ่ยวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกำหนด TOR  
3. กำหนด TOR ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
งานจ้างที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด 
4. มีการจัดทำฐานข้อมูลราคากลางทางสื่อต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำขอบเขตงาน TOR 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

4. กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน (กยผ.) 

การจัดจ้างที่ปรึกษาใน
กระบวนงานบริหารจัด 
การยุทธศาสตร์ พณ./
สป. 

1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) อาจมีการ
เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 

1. อาจมีการจัดทำ TOR ที่เอื้อ
ประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม 

2 4 8 
ปานกลาง 

มีการตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบการกำหนด TOR 
เพื ่อให ้เก ิดความโปร ่งใสเป็นธรรมและปฏิบ ัต ิตาม
กฎหมาย/ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 

2. อาจกำหนดความเหมาะสม 
TOR กับงบประมาณสูงเกินจริง 

1 3 3 
ต่ำ 

การกำหนด TOR และงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย/
ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 

2. การใช้อำนาจในการ
คัดเลือกผู้รับจ้าง 

1. อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่
การตัดสินใจเลือกผู้รับจ้าง 

1 3 3 
ต่ำ 

จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 

2. อาจมีการใช้ตำแหน่งหนา้ที่
เรียกรับผลประโยชน์ 

2 4 8 
ปานกลาง 

ปรับปรุงกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส
ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 

3. การตรวจรับงานจ้าง อาจมีการร ับผลประโยชน์
เพื่อให้ตรวจรับผลงาน 

2 4 8 
ปานกลาง 

ปรับปรุงกระบวนการตรวจรับให้มีความโปร่งใสและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

5. สถาบันกรมพระ
จันทบุรีนฤนาถ 
(สจบ.) 

การจัดฝึกอบรม 1. การออกแบบหลักสูตร
ฝึกอบรม (วางแผนวงเงิน
งบประมาณ/แผนปฏบิัติการ) 

อาจมีการออกแบบหลักสูตร 
ที่เอื้อประโยชน์ส่วนตนและ 
พวกพ้อง 

1 3 3 
ต่ำ 

1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากร พณ.เพื่อกำหนดตรวจสอบ
และพิจารณาหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสนับสนุนให้การออกแบบหลักสูตรในภาพรวม มีความ
สอดคล้องและบูรณาการตลอดจนมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และความต้องการในการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 
2. จัดทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมสัมภาษณ์ผู้แทนในกลุ่ม
พาณิชย์จังหวัดและหัวหน้ากลุ่มของสำนักงานพาณิชย์
จังหวัด เพื่อนำผลสำรวจและข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรนักการค้า
การพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัด ตลอดจนหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ให้ตรงตามความต้องการ นำไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์
และความคุ้มค่าจากการฝึกอบรมอย่างสูงสุด 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สถาบันกรม
พระจันทบุรีนฤนาถ 

(สจบ.) 

 2. การจดัทำโครงการ
ฝึกอบรม 

อาจจัดทำโครงการที ่ เอ ื ้อต่อ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
หรือให้ผลประโยชน์ 

1 3 3 
ต่ำ 

1. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เผยแพร่เกณฑ์ฯ ในเว็บไซต์ของ สจบ. เพื่อความเป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบและรับรอง
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ใตบ้ังคับบัญชาในใบสมคัร
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ก่อนนำใบสมัครส่ง สจบ. 

3. การจดัหา/คัดเลือก
วิทยากร (บุคคลภายนอก/
ภาคเอกชน) 

อาจมีการจัดหาวิทยากรที่เป็น
เครือญาติ คนรู้จักใกล้ชิดที่เคย
ใช้เป ็นประจำ บุคลากรที ่มี
ผลประโยชน์ร ่วมกัน หรือมี
ข้อตกลงหรือมีข้อเสนอที่เอื้อ
ต่อประโยชน์ส่วนตัว 

2 3 6 
ปานกลาง 

1. กำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกวิทยากร เช่น ผลงาน
ทางวิชาการ, ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น 
2. จัดทำทะเบียนวิทยากร โดยมีประวัติส่วนตัว/การทำงาน และ
ข้อมูลการติดต่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจการคัดเลือกครั้งต่อไป 
3. เพิ่มการประเมินด้านวิทยากรในแบบประเมินผลหลัง
การฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
คัดเลือกครั้งต่อไป ให้เหมาะสมกับรายวิชาและความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ปรึกษาหากับผู้บริหารระดับสูงและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของหัวข้อ/รายวิชา จากแบบประเมนิผล
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและบุคลากร สจบ.ทุกกลุ่มงาน 
และ สจบ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของ สพจ. ร่วมกับกรมต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์กรม
จัดทำหลักสูตรการให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภารกิจ
งานของกรมที่มอบหมายให้ สพจ. ปฏิบัติแทน พร้อมทั้ง
จัดส่งวิทยากรของกรม เพื่อให้รายวิชาและวิทยากรใน
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สถาบันกรม
พระจันทบุรีนฤนาถ 
(สจบ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การจดัหา/คัดเลือก
สถานท่ีจัด (กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล/ต่างจังหวัด) 

อาจมีความเสี่ยงจัดหาสถานที่
ฝึกอบรมเป็นของเครือญาติคน
รู้จักใกล้ชิดเป็นหุ้นส่วน มีส่วน
ได้เสียกับสถานที่ เคยใช้บริการ 
เป็นประจำ หรือมีของสมนาคุณ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ   

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. กำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติสถานที่ฝึกอบรมให้
ตรงตามลักษณะโครงการ/กิจกรรมที ่จะดำเนินการ 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม
และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เช่น ห้องประชุมที่เพียงพอ 
สิ ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการของเจ้าหน้าที่   
การเดินทางที่สะดวก อัตราค่าใช้จ่ายของสถานที่มีความ
เหมาะสม ฯลฯ 
2. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที ่โรงแรม/สถานที ่ฝึกอบรม 
นำเสนอข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเลือก 
3. จัดทำทะเบียนสถานที่/โรงแรม เพื ่อประกอบการ
ตัดสินใจเพิ่มประเด็นคำถามในแบบประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การคัดเลือกครั้งต่อไป 

5. ติดตาม/ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

อาจมีความเสี ่ยงรายงานผล 
การประเมิน การตัดข้อคิดเห็น
บางส่วนออกก่อนการจัดฝึกอบรม 
การจัดทำรายงานหรือการลงพื้นที ่

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. จัดตั้งกลุ่มงานติดตามและประเมินผลแยกออกจาก
กลุ ่มงานที ่จ ัดฝ ึกอบรมเพื ่อทำหน้าท ี ่ เก ็บรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงหลักสูตร
และจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมโดยตรง 
2. จ ัดทำแบบประเม ินความพึงพอใจหลังจากการ
ฝึกอบรม โดยเป็นการประเมินการฝึกอบรมอย่างครบทุก
ด้าน ทั ้งด้านหลักสูตร วิทยากรและภาพรวมของการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นลักษณะของการให้คะแนน 
และส่วนข้อเสนอแนะเปิดโอกาสให้ผู ้เข้ารับการอบรม
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในลักษณะของการบรรยาย 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สถาบันกรม
พระจันทบุรีนฤนาถ 
(สจบ.) 

      3. จัดทำแบบประเมินความคุ้มค่า/การติดตามผลการนำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าอบรมประเมิน
ตนเองถึงการนำความรู้ไปใช้หลังการฝึกอบรม 1 เดือน 
และผู ้บ ังค ับบัญชาของผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรมเป็นผู้
ประเม ินถ ึงความเปล ี ่ยนแปลงด้านความร ู ้  ท ักษะ 
ประสบการณ์ การเผยแพร่และแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเชิงบวกหลังฝึกอบรมของผ ู ้เข ้าอบรม  
หลังการฝึกอบรม 3 เดือน  
      ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะใช้การประเมิน
ในรูปแบบ Google From และการประเมินในระบบการ
ติดตามและประเมินผลผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (e-learning) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็น
ผู้บันทึกข้อมูลการประเมินด้วยตนเอง 

6. การจ ัดจ ้ างสถาบัน 
การศึกษา ดำเนินการจัด
ฝึกอบรม 

การคัดเลือกสถาบันการศึกษา 
ที ่เอื ้อประโยชน์ส่วนตนและ 
พวกพ้อง 

1 3 3 
ต่ำมาก 

1. การมีหนังสือเชิญยื่นเสนองานจ้างจัดฝึกอบรมไปยัง
สถาบันการศึกษาภาครัฐท่ีมีการเรียนการสอนด้านการค้า
การพาณิชย์ต่างๆ เพื่อคัดเลือกสถาบันฯ ที่มีความเช่ียวชาญ 
เหมาะสมและสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ สจบ. กำหนด  
2. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษา 
ให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
ในการฝึกอบรม รวมถึงมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และผลประเมินความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สจบ. กำหนด 



- 10 - 

หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

6. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) 

1. การแต่งต้ังกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

1. การแต่งตั ้งกรรมการ
ร่างขอบเขตของงาน 

ก ร ร ม ก า ร อ า จ ม ี ก า ร เ อื้ อ
ประโยชน์ ให้ผู ้ขาย/ผู้รับจ้าง
รายใดรายหนึ ่ง (ได้เง ินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน)  

2 2 4 
ต่ำ 

แต่งตั ้งกรรมการจากทุกกลุ่มงาน เพื่อกระจายอำนาจ 
การตัดสินใจ และไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง 

กรรมการอาจขาดความรู้   
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ 
ซึ่งอาจผลให้ขอบเขตของงาน 
ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 2 4 
ต่ำ 

1. แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงานที่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานโดยตรง 
2. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเรื่องระเบียบการจัด  
ซื้อจัดจ้าง  

2. การแต่งตั ้งกรรมการ
พิจารณาผล 

กรรมการพ ิจารณาผลอาจ 
เอื ้อประโยชน์ ให้ผู ้ขาย/ผู้รับ
จ้าง รายใดรายหนึ่ง (ได้รับเงิน
หรือผลประโยชน์ตอบแทน)   

2 2 4 
ต่ำ 

มีการแต่งตั ้งกรรมการจากทุกกลุ ่มงาน เพื ่อกระจาย
อำนาจการตัดสินใจไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง 

3. การแต่งตั ้งกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

กรรมการตรวจร ับอาจเอื้อ
ประโยชน์ ให้ผู ้ขาย/ผู้รับจ้าง 
รายใดรายหนึ่ง (ได้รับเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน) 

2 2 4 
ตำ 

1. มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุที ่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
3. มีการอบรม/ให้ความรู ้ ด้านเทคนิค/เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับงาน 

2. การให้บริการข้อมูล
สถ ิต ิการค ้าระหว ่าง
ประเทศของไทย 

1. การรับคำขอรับบริการ
ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล 

เจ้าหน้าที ่อาจมีการเรียกรับ
สินบน (เงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทน) เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่รวดเร็ว และตรง
ตามที่ร้องขอ 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย 
2. ประกาศขั้นตอน ระยะเวลา ของกระบวนงานการ
ให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ให้
ผู้รับบริการทราบ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) 

 2. การพิจารณาอนุม ัติ  
ให้ข้อมูลฯ 

เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน 
(เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน) 
จากตำแหน่งหน้าที ่เพื ่อการ
พิจารณาอนุมัติให้ข้อมูลฯ ทำให้
เกิดความได้เปรียบและไม่เป็น
ธรรมต่อผู้รับบริการรายอื่น 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย 
2. ประกาศขั้นตอน ระยะเวลา ของกระบวนงานการ
ให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย  
ให้ผู้รับบริการทราบ 

3. การวิเคราะห์จัดทำระบบ 
และประมวลผล 

เจ ้ าหน ้ าท ี ่ เ ร ี ยกร ับส ินบน  
(เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน) 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการ
ที่รวดเร็ว ตรงตามที่ผู้รับบริการ
ร้องขอ 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย 
2. ประกาศขั้นตอน ระยะเวลา ของกระบวนงานการ
ให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย  
ให้ผู้รับบริการทราบ 

4. การตรวจสอบและจัดส่ง
ข้อมูลฯ ให้ผูร้ับบริการ 

เจ ้ าหน ้ าท ี ่ เ ร ี ยกร ับส ินบน  
(เง ินหร ือผลประโยชน์ตอบ
แทน) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บร ิการที ่รวดเร ็ว ตรงตามที่
ผู้รับบริการร้องขอ 

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย 
2. ประกาศขั้นตอน ระยะเวลา ของกระบวนงานการ
ให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย  
ให้ผู้รับบริการทราบ 

3. กระบวนงานการ
จ้างพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

1.การจัดทำขอบเขตของ
งาน (TOR) 

การจัดทำ TOR ที ่ม ีการเอื้อ
ประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. แต่งตั ้งหัวหน้ากลุ ่มงานและผู ้เกี ่ยวข้องร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
2. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) พิจารณาผล ตรวจรับงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
3. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงาน 
แก่บุคลากรทุกระดับ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) 

 2. การรับจ้างทำ/การตรวจ
เ อ ก ส า ร ก ่ อ น  Upload  
เข้าระบบ e-bidding 

การเข้าร่วมแข่งขันประกวด
ราคาอาจเกิดการได้เปรียบ/
เสียเปรียบและไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขัน 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. มีกฎ ระเบียบ หรือบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการนำ
ข้อมูลทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์ 
2. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรทุกระดับ 

3. การพิจารณาผลจัดจ้าง การพิจารณาผลอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. พิจารณาผลจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
2. ตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ 
3. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรทุกระดับ 

4. การตรวจรับงาน อาจมีการจ่ายค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการเพื่อให้ตรวจรับ
งานผ่านและทันระยะเวลาที่
กำหนด 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. กำกับ ติดตามงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) 
ที่กำหนดไว ้
2. ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
3. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรทุกระดับ 

5. การไม่แจ้งข้อขัดข้อง
ของระบบงาน 

เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน
จากผู้รับจ้าง กรณีเกิดข้อขัดข้อง
เสียหายจากระบบแต่ไม่ต้องทำ
การซ่อมแซม บำรุงรักษา (ช่วง
ระยะเวลาท้ายสัญญาการซ่อมฯ) 

3 5 15 
สูง 

1. มีการตรวจสอบระบบงานที่มีผู้ใช้งานน้อยครั้งเพื่อหา
ข้อขัดข้องเสียหายในระยะเวลาระหว่างสัญญาบำรุงรักษา 
หากพบข้อขัดข้อง ให้แจ้งบริษัทผู้รับจ้างเข้าบำรุงรักษา 
และจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา 
2. เมื่อพบข้อขัดข้องให้แจ้งผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงาน
เข้าซ่อมบำรุงรักษา และจัดทำรายงานการตรวจสอบ
เสนอผู้บังคับบัญชา 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) 

4. การจัดหาครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. การกำหนดคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา
ที่เป็นคนรู้จักหรือสนิท ได้เปรยีบ
ผู้เสนอราคารายอื่น 

3 5 15 
สูง 

1. การกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ให้สามารถเข้าแข่งขัน
การเสนอราคาที่เป็นธรรมได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 
2. การจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานเผยแพร่
ให้กรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ ทุกรายเข้าใจและป้องกัน
ความผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ 
3. การกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่
จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

2. การกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางสูงเกิน
ความเป็นจริงเพื่อเรียกรับสินบน 

2 4 8 
ปานกลาง 

1. การสุ่มตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการ ไม่ให้สูง
เกินความเป็นจริง 
2. การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการกบั
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. การกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่
จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

3. การตรวจรับงาน การเรียกรับสินบนเพื่อให้ผ่าน   
การตรวจรับงาน 

1 5 5 
ต่ำ 

1. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา 
2. กำหนดให้มีการสอบถามข้อมูลจากคู่สัญญา 
3. การกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่
จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

5. การจัดจ้างปรับปรุง
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
พาณิชย์ (MOC Operation 
Room) 

1.  การจ ัดทำขอบเขต 
ของงาน (TOR) การจัดจ้าง
ปรับปรุงศูนย์ฯ 

การจัดทำ TOR อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง 

1 3 3 
ต่ำ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในงานที่จัดจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) 
2. กำหนด TOR ให้เป็นตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด 
3. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้สามารถเข้าแข่งขันได้
อย่างเป็นธรรม ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ 
4. การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) 

 2. การจดัทำราคากลาง การจัดทำราคากลางอาจเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง  

1 3 3 
ต่ำ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในงานที่จัดจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดทำราคากลาง 
2. การสืบราคาจากหลายแหล่งที่มา และจัดทำตาราง
เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะฯ 

การขาดความรู้ความชำนาญ
ด้านการจัดทำราคากลางงาน
ก่อสร้าง 

1 3 3 
ต่ำ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในงานที่จัดจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดทำราคากลาง 
2. ศึกษาและทำความเข้าใจแบบรูปรายการร่วมกับสถาปนิก
และ/หรือวิศวกรผู้เกี่ยวข้อง 

การคำนวณปริมาณงานมากกว่า
หรือน้อยกว่าแบบรูปรายการ 
หรือการคำนวณปริมาณงานที่
คลาดเคลื่อน เนื่องจากแบบรูป
รายการมีรายละเอียดไม่ชัดเจน 

1 3 3 
ตำ 

1. กำหนดราคากลาง ให้เป็นตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด 
2. การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3. การพิจารณาผลจัดจ้าง การพิจารณาผลการจัดจ้าง 
ที ่เอื ้อประโยชน์ให้แก่รายใด
รายหนึ่ง 

1 3 3 
ต่ำ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในงานที่จัดจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. พิจารณาผลการจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วย
การจัดซื ้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด  พร้อมรายงานผล   
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
3. การจัดทำแบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) 

 4. การตรวจรับงาน การเอื ้อประโยชน์ให้แก่ผู ้รับจ้าง 
หรือเรียกรับผลประโยชน์จาก
การตรวจรับงาน 

1 3 3 
ต่ำ 

1. จ ัดทำคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งบ ุคคลภายนอกท ี ่ม ีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จัดจ้าง ร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน 
2. การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญา 
3. การตรวจรับงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จัดซื ้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผลให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
4. การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

7. กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน (กตน.) 

การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ 
มีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน  
ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาได้ 

อาจมีการหลีกเลี่ยงการรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็น 
ที ่ส ่งผลกระทบต่อบุคคลที ่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือให้
ผลประโยชน์ 

1 3 3 
ต่ำ 

1. มีการกำกับ ควบคุม ให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัต ิการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  
2. การควบคุม/สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ  
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ  
ให้เป็นไปตามขั ้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที ่กำหนด 
ตามแผนปฏิบ ัต ิงาน (Engagement Plan)  เพ ื ่อให้
รายงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
3. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับรู้ถึงความสำคัญในการ
ทำหน้าที่ท่ีสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติ 

8. กล ุ ่มกฎหมาย 
(กม.) 

การใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

อาจมีความเสี ่ยงใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื ่อประโยชน์
ส่วนตัว 

 

1 2 1 
ต่ำมาก 

จัดทำทะเบียนคุมการใช้เครื่องใช้ของสำนักงาน 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

9. กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) 

1. การคัดสรรรางวัล 
“เพชรพาณิชย์” 

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ
รางวัล “เพชรพาณิชย์” 

การกำหนดหลักเกณฑ์ให้เอื้อ
ต่อบุคคลที่เป็นเป้าหมาย 

๑ ๒ ๒ 
ต่ำมาก 

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ จากหน่วยงานภายนอก
เพิ่มเติม เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานฯและร่วมเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับรางวัลในสาขาผุ้ประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน 
รวมทั้งร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรไดร้ับรางวัล “เพชร
พาณิชย์” ทั้ง 3 สาขา เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ
รางวัลเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับรางวัล 
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการ
เสนอช่ือให้ชัดเจน/รัดกุม  
3. มีการแต่งตั ้งคณะทำงานจากหน่วยงานภายนอก
เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ 

๒. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” 

ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก บ ุ ค ค ล ท ี ่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพื่อ
เสนอช่ือเข้ารับรางวัล 

๒ ๑ ๒ 
ต่ำมาก 

๓. การคัดเลือกบุคคลเพื่อ
รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” 

การช ี ้ นำกรรมการ ในการ
ลงคะแนนคัดเลือก 

๒ ๑ ๒ 
ต่ำมาก 

2. การประเม ินส ่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

การรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามตัวชี้วัดของส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  

รายงานผลการประเมินตนเอง
ดีกว่าความเป็นจริงที ่เกิดขึ้น 
เพื ่อให ้เห ็นว ่าส ่วนราชการ
สามารถปฏิบัต ิงานได้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามเป้าหมาย  

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. การแต่งตั้งคณะทำงานฯ จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม 
เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานฯและร่วมเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
รางวัลในสาขาผุ้ประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งร่วม
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” 
ทั ้ง 3 สาขา เพื ่อให้การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับรางวัล 
2. การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที ่ได้รับการ
เสนอช่ือให้ชัดเจน/รัดกุม 
3. มีการแต่งตั ้งคณะทำงานจากหน่วยงานภายนอก
เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

10. สำนักงาน
รัฐมนตรี (สร.) 

การขออนุมัติหรืออนุญาต
จากรัฐมนตรี 

การรับเรื่องร้องเรียน การรับหนังสือร้องเรียนต่างๆ 
ที่ไม่ใช่ภาระกิจของกระทรวง
พาณิชย ์

1 1 1 
ต่ำมาก 

การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือก่อนนำเรียนรัฐมนตรีและ
ประสานแจ้งผู้ร้องทราบเพื่อให้ส่งหนังสือให้กับหน่วยงาน
ที่มีภาระกิจในเรื่องดังกล่าว 
 

11. ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจ ริต 
(ศปท.) 

การใช ้ทร ัพย ์ส ินของ 
ทางราชการ 

อาจมีการใช้โทรศัพท์ของ
ทางราชการติดต ่อเร ื ่อง
ส่วนตัว 

 อาจม ีการใช ้โทรศ ัพท ์ของ 
ทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว 

4 2 8 
ปานกลาง 

1. กำหนดให้สำนัก/กลุ ่ม/กอง สำนักงานปลัดจัดทำ
ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์  
2. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี ่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัด 
 

หมายเหตุ  กองบริหารการพาณิชย์ส่วนภูมภิาค และ กองตรวจราชการ ไดด้ำเนินการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบตัิหน้าที ่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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5.2  หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) ที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 76 หน่วย 100 กระบวนงาน 

หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1. สพจ. กระบี่ 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
 

1. การกำหนดขอบเขต 
ของงาน (TOR)  อาจไม่
ละเอียดรัดกุม 

อาจมีความเสี่ยงการร่าง TOR 
เอื ้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

3 4 12 
สูง 

1. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วย
ความละเอียดรัดกุม 
2. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย 

2. การใช้ดุลยพินิจในการ
คัดเลือกผู้รับจ้าง 

อาจม ีความ เส ี ่ ย งจากการ
พิจารณาผลที ่เอื ้อประโยชน์
ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 

2 4 8 
ปานกลาง 

1. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบ
และตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) 
2. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

3. การตรวจรับงานจ้าง อาจม ีการร ับผลประโยชน์
เพื่อให้ตรวจรับผลงานผ่านและ
ทันระยะเวลาที่กำหนด 

2 4 8 
ปานกลาง 

กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจ 

2. สพจ. กาญจนบุรี 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง
อาจไม่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไป
ตามระเบียบกำหนด 

ผู ้ได ้ร ับมอบหมายอาจไม่ใช่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมี
การเวียนปฏิบัต ิหน้าที ่พัสดุ  
กันภายในหน่วยงาน จึงยังขาด
ทักษะและความรู้ความเข้าใจ 

1 2 2 
ต่ำมาก 

การขอกรอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ หรือมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง 
 

3. สพจ. กาฬสินธุ ์
 

การจัดซื ้อจัดจ้างตาม
กิจกรรม/โครงการ 

การจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างตาม
กิจกรรม/โครงการ 

1. กระบวนการจัดจ้างตาม
กิจกรรม/โครงการ 

1 3 3 
ต่ำ 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าในในขั้นตอนกระบวนการมากยิ่งข้ึน 

2. การกำหนด TOR ท ี ่ ไม่
ชัดเจน ครอบคลุมของเนื้องาน 

1 4 4 
ต่ำ 

การกำหนดและจ ัดทำข ้อกำหนด TOR ให ้ช ัด เจน 
ครอบคลุมของเนื้องาน  

3. แสวงหาผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง 

1 3 3 
ต่ำ 

ปลุกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความโปร่งใส 
ไร้ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

4. สพจ. กำแพงเพชร 
 

การจัดซื ้อจัดจ้างและ
การให้บริการด้านการ
จดทะเบียน 

อาจมีความเสี่ยงการจัดซื้อ
จัดจ้าง e-bidding 

1. ขาดบุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง 

5 2 3 
ต่ำ 

ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญเฉพาะตำแหน่ง 

2. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง 
(TOR) ไม่ละเอียดรดักุม 

4 2 3 
ต่ำ 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. คณะกรรมการอาจขาดองค์
ความรู้ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อ 

3 1 2 
ต่ำมาก 

เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

4. การมีกฎระเบียบที ่มีการ
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 

5 3 4 
ต่ำ 

จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีการ
แก้ไข/เพิ่มเติม ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

5. สพจ. ขอนแกน่ 
 

การคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้าฯ 

การคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข ้ า ร ่ วมงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้าฯ 

อาจคัดเลือกผู้ประกอบการราย
เดิมเข้าร่วมงานฯ  

5 3 15 
สูง 

1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่าย
สินค้าฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีผู้จัดงานกำหนด 
2. การจัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
จำหน่ายสินค้าฯ ของผู้ประกอบการ 

6  สพจ. จันทบุรี การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) 
2. การพ ิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
3. การตรวจรับพัสดุ 

1. อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ 
ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 
2. การพิจารณาผลการคัดเลือก
ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ 
3. อาจมีการตรวจรับงานไม่
เป็นไปตามสัญญา 

2 3 6 
ต่ำ 

1. มีการกำหนดใหเ้จ้าหน้าท่ีจากกลุม่งานต่าง ๆ ร่วมเป็น
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
2. มีการกำหนดใหม้ีการกำกับดูแลให้การร่างของเขตของ
งาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
3. กำกับดูแลให้การร่างขอบเขต (TOR) เป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

7. สพจ. ฉะเชิงเทรา กระบวนการจัดซื ้อจัด
จ ้างและการเบ ิกจ ่าย
งบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย
ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก 
2. มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีคณะกรรมการควบคุม ดูแล          
3. มีคำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน 
4. ทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติผ่านระบบ e-GP และ GFMIS 
5. สอบถามหน่วยงานภายกระทรวงและในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง โปร่งใสในทุกขั้นตอน 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

8. สพจ. ชลบุรี งานพัสด ุ การขาดเจ้าหน้าที ่พัสดุ
และหัวหน้าพัสดุผู้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เนื ่องจากเป็นกฎระเบียบใหม่ 
และมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับข้าราชการที่รับผิดชอบใน
ตำแหน่งนั ้นๆ มีการโยกย้าย
สับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 

3 4 12 
ปานกลาง 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

9. สพจ. ชัยนาท 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

1. ขาดบ ุคลากรท ี ่ ม ีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง 
2. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง
ไม่ละเอียดรัดกุม 
3. คณะกรรมการฯ ขาดองค์
ความรู ้ที ่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 1 1  
ต่ำมาก 

1. การอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ระหว่างผู ้เชี ่ยวชาญกับ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
3. มีการเชิญผู้เชี ่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นมาร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2. การจัดซื ้อจัดจ้างเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

1. การร่างกำหนดขอบเขตงาน
เอื ้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
2. อาจใช ้ด ุลยพิน ิจในการ
คัดเลือกผู้รับจ้าง 

1 1 1  
ต่ำมาก 

1. ตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนด TOR/
พิจารณาผล/ตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. การกำหนด TOR และงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. การควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดฯ 
4. กำหนดให้มีการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเครือข่าย MOC 
Zero Corruption มีส่วนร่วมการสร้างจิตสำนึกรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ 
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10. สพจ. ชัยภูม ิ 1. การเขียนโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/กระทรวง 

การร่างขอบเขตของงาน 
และการกำหนดราคากลาง 
การจัดงานแสดงสินค้าและ
เจรจาธุรกิจ 

กำหนดขอบเขตของงานและ
ราคากลางไม่ละเอียดรอบคอบ 
ขาดความชำนาญ 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. แต่งตั ้งคณะกรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถให้
เหมาะสมกับงาน 
2. ม ีการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ระหว่างผ ู ้ม ีความร ู ้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
3. สร้างจิตสำนึกและรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. การจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

การให้บริการจดทะเบียน
นิติบุคคล 
 

ผู ้ร ับบริการขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำคำขอจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. สร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ และรังเกียจการทุจริต 
2. ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการดำเนินงาน  
3. ประชาสัมพันธ์การบริการออนไลน์ เช่น ระบบการจอง
คิวออนไลน์  

3. การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง
โครงการต่างๆ 

จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

กำหนดขอบเขตของงานและ
ราคากลาง เอื ้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง  

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. สร้างจิตสำนึกและรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  
2. แต่งตั ้งคณะกรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถให้
เหมาะสมกับงาน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน 

11. สพจ. ชุมพร 1. รับสมัครลูกจ้างเหมา
บริการ 

การคัดเลือกลูกจา้งเหมา
บริการ 

1.วิธีการคดัเลือกทีไ่ม่โปร่งใส 
2.เจ้าหน้าท่ีเรียกรับสินบนจาก
ผู้สมคัร 
 

3 4 12  
สูง 

1. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความรู้
ความสามารถ ทักษะประกอบการการทำงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 
2. ประกาศผลการคดัเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 
3. ทดลองการปฏิบัติงาน 3 เดือน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างวิธี
เฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อจดัจ้างพัสดไุม่
เป็นไปตามระเบียบ 
 

1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เช่ียวชาญทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.การกำหนดราคากลางไม่
ถูกต้องทำให้สูญเสียงบประมาณ 
3.เจ้าหน้าท่ีรับผลประโยชน์ 
4.สำน ักงานฯ ต ้องการเงิน 
เพื่อเป็นกองกลาง 

4 3 12  
สูง 

1. อบรม ความรู้ให้กับเจา้หน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
2. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจดัจ้าง
3. ให้ความรูเ้กี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา
กลางแก่คณะกรรมการฯ 
4. กำหนดมาตรการจดัซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน 
5. มีบทลงโทษอย่างชัดเจน 



- 22 - 

หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ. ชมุพร 3. การจัดงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้า 

การคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานแสดง/จำหนา่ย
สินค้า 

1. เจ้าหน้าที่เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงาน 
2. ผู้ประกอบการร้องเรียน 
ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน 
3. มอบให้ผู้รับจ้างจัดงานเป็น
ผู้ดำเนินการคัดเลือก 

4 3 12 
สูง 

1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ ให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง 
2. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ 
3. มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมงาน 
4. ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 
5. ผู้รับจ้างจัดงานจะต้องเสนอรายชื่อผู้ประกอบการเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

4. การจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

ผู้รับบริการขาดความรู้
ความเข้าใจ 

1. ผู้รับบริการจัดเตรียมเอกสาร
ไม่ถูกต้อง 
2. ผู ้รับบริการต้องการความ
เร่งด่วน ให้สินบนกับเจ้าหน้าที ่
3. เจ้าหน้าที ่ร ับสิ ่งตอบแทน
จากผู้รับบริการ 
 

4 3 12  
สูง 

1. การจัดทำคู่มือในการให้บริการ ที่เข้าใจง่าย สะดวก 
ในการปฏิบัติ 
2. การมีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และระยะเวลา 
ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน  
3. มีการจัดลำดับการให้บริการเพื่อความโปร่งใส  
4. การให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับผู้รับบริการ ผ่านSocial Network 
5. สร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

5. การจัดหาพัสดุ มีการแบ่งซื ้อแบ่งจ้างเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายตรง 
 

การแบ่งซื ้อหรือแบ่งจ้างโดย 
ให้วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท 
เพื ่อหลีกเหลี ่ยงการเบิกจ่าย
(เบิกจ่ายตรง) เป็นการนำเงิน
ทดรองราชการไปทดรองจ่าย 
ซ ึ ่ งเป ิดโอกาสให ้เจ ้าหน้าที่
สามารถเรียกรับผลประโยชน์
จากการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

8 
ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนการจัดซื้อวัสดุเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดของวัสดุ  ราคา และปริมาณได้ 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ 
2. มีการแบ่งงานหรือมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีขอบเขต
การปฏิบัติที่แน่นอน 
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12. สพจ. เชียงราย 1. การจัดซ้ือจัดจ้าง  การจัดซื้อจดัจ้าง  
e-bidding 

1. การขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง 

1 5 5 
ต่ำ 

1. มีเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง 
2. มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับชั้น 
3. เชิญผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
  

2. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง 
(TOR) ไม่ละเอียดรัดกุม 

1 5 5 
ต่ำ 

3. คณะกรรมการขาดความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมี
ผลกระทบต่อการจ้าง  

3 4 12 
ปานกลาง 

2. การจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 1. อาจเรียกรับผลประโยชน์
จากผู้มารับบริการ 
2. จำนวนผ ู ้ร ับบร ิการเป็น
จำนวนมากและรอนานอาจมี
การลัดคิว 

1 4 4 
ต่ำ 

1. มีการสร้างระบบการจองคิวและแจ้งเตือนการให้บริการ
ผ่านมือถือ SMART PHONE เพื่อลดเวลาในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ  
2. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านหน้า
สำนักงานฯ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน 

3. การให้บริการออก
หน ังส ืออน ุญาตม ีไว้  
ในการครอบครอง/ขน
ย้ายโภคภัณฑ์ 

การออกหนังสืออนุญาตขน
ย้ายโภคภณัฑ์ฯ 

1. อาจมีการเรียกรับสิ่งตอบ
แทนจากผู้รับบริการ 

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเมื่อสินค้าถึงปลายทาง 
เพื่อยืนยันความถูกต้อง 
1. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับบริการให้ทราบถึงระยะเวลา
การให้บริการก่อนขอรับหนังสืออนุญาต 
2. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำกำกับไว้
อย่างชัดเจน  

2. บร ิการม ีความต ้องการ
เร่งด่วน 

3 1 3 
ต่ำ 

3. ปริมาณการขนย้ายไม่ตรง
ตามที่ได้รับอนุญาต 

2 1 2 
ต่ำมาก 

การออกหนังสือขนย้าย
สินค้าควบคุม 

1. อาจมีการเรียกรับสิ่งตอบ
แทนจากผู้รับบริการ 

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำกำกับไว้
อย่างชัดเจน 
2. แจ้งผู้รับบริการให้ทราบถึงระยะเวลาการให้บริการ
ก่อนขอรับหนังสืออนุญาต 

 

2. ผู้รับบริการมีความต้องการ
เร่งด่วน 

4 1 4 
ต่ำ 
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13. สพจ. เชียงใหม่ 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ การรับรองเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
กับการจดทะเบยีนพาณิชย์ 
และ/หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

รายละเอียดเอกสารจากนิติ
บุคคล ซึ่งไม่ได้เป็นเอกสารจาก
ราชการ เช่น ลายเซ็นกรรมการ 
ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น 

1 2 1 
ต่ำมาก 

1. การมีระบบการจองคิวและแจ้งเตือนการให้บริการ
ผ่านมือถือ SMART PHONE เพื่อลดเวลาในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ  
2. มีการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านหน้า
สำนักงานฯ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน 
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและติดตามสอดส่องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และ
กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ปราศจากอคติ 
เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐเป็นไปตามที่ได้
ประกาศเจตนารมณ์ไว้ 

14. สพจ.ตรัง การขออน ุม ั ต ิ ใช ้ รถ
ราชการ เด ิ นทาง ไป
ราชการต่างจังหวัด 

การไม่ได้จัดทำหนังสือขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ
ก่อนเดินทาง 

อาจมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทางทำให้มีผล
ต่อการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม 

3 2 6 
ต่ำ 

1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ในสำนักงานฯ ว่าด้วย
การใช้รถยนต์สำนักงานฯ อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. การจดัทำระบบติดตามการใช้รถยนต์สำนักงานฯ เพื่อ
การส่งเข้ารับการซ่อมบำรุงตามกำหนด 
4. การขออนุญาตใช้รถยนตส์ำนักงานฯ ต้องพิจารณา
ตามความเหมาะสมอย่างเคร่งครัด 
5. ควบคุมการจัดซื้อวสัดุเช้ือเพลิง/หล่อลื่นต้องมีการ
ตรวจสอบย้อนกลับและประเมินความคุ้มค่า 
ในความสิ้นเปลืองของวัสดุอย่างละเอียด 
 
 
 
 

การระบุรายละเอียดในการขอ
อนุมัติไปราชการไม่ครบถ้วน 

2 2 4 
ต่ำ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

15. สพจ. ตราด 
 

การจัดหาพัสดุสำนกังาน 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ มีการแบ่งซื้อ
แบงจ้างและอาจแสวงหา
ผลประโยชน ส ่วนต ัวใน
ตำแหน่งหน้าที่ 

มีการปรับปรุงกฎและระเบียบ
พัสดุทำใหเกิดความผิดพลาด 
เมื่อขาดการ พิจารณาซ้ำอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 2 6 
ต่ำ 

เจาหนาที่ตองหมั่นตรวจทาน กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบ
อย่างต่อเนื่อง และทันสมยั 

2. บ ุคลากรขาดความรู
ความเขาใจการดำเนินงาน
ด้านพัสดุที่ถูกตอง 

บุคลากรอาจมีการปรับเปลี่ยน
บ่อยและการแต่งตั้งเจาหนาที่
พัสดุที ่มิได้มีผู ้เชี ่ยวชาญด้าน
โดยเฉพาะ 

3 2 6 
ต่ำ 

เจาหนาที่ตองจัดทำขั้นตอนการทำงาน ในลักษณะflow 
chart เพื่อสามารถส่งตอการดำเนินงานใหกับผู้อื่น 

3. เจาหนาที่ผู ้จัดทําอาจ 
มีความรู้ความเขาใจไม่พียง
พอในระเบียบพัสดุ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง
เจาหนาที่พัสดุกับผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ดำเนินการอย่างเป็นปจัจุบัน
จึงมักเกิดกรณีเขียนโครงการ 
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

3 2 6 
ต่ำ 

จัดทำระบบการถ่ายทอดองคความรู (KM) ในสำนักงานฯ 
เพื่อพัฒนาองคความรูในระเบียบอย่าง สม่ำเสมอ 

4. ดำเนินงานด้านพัสดุ
แบบผิดสะสมทั้งแบบตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ 

การตรวจสอบความถูกต ้อง
ของงานจะเป ็นหน ่วย งาน
ภายนอกไม่ได้เกิดจากหน่วยงาน
ปฏิบัติทำใหการกระทำผิดพลาด
ถูกละทิ้งเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

3 2 6 
ต่ำ 

การดำเนินการในทุกโครงการหรือทุกการจัดจ้างจะตอง 
มีการควบคุมตั้งแต่การเริม่ต้นจนจบ กระบวนการตาม
กฎหมายและระเบยีบวาด้วยการพัสดุ ท่ีเกี่ยวของเพื่อ
ลดขอผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

5. การเรียกรับผลประโยชน์
ตอบแทนจากการจัดซื้อ 
จัดจ้างทั้งแบบตามน้ำและ
ทวนน้ำ 
 

การจัดทำรายละเอียดการซื้อ/
จ้างที่เอื้อประโยชนแก่พวกพ้อง
โดยการรับสินบนตอบแทน 

2 3 6 
ต่ำ 

ใหคุณแกผู้ดำเนินการอย่างถูกตองและใหโทษแกผู้ตั้งใจ
ดำเนินการทุจริตอย่างตรงไปตรงมา 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

17. สพจ.ตาก การใช้ทรัพย์สินราชการ 
 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ 
วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

2 1 1 
ต่ำมาก 

1. การจัดทำทะเบียนควบคุม การเบิก จ่าย วัสดุอุปกรณ์ 
และมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
2. การสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
และสร้างจิตสำนึกท่ีดี 

การจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการร่าง TOR ไม่
ละเอียดรัดกุมครอบครอบ
เท่าที่ควร 

เอื้อประโยชน์ต่อผู ้รับจ้างราย
ใดรายนึงโดยเฉพาะ 

2 4 8 
ปานกลาง 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง 
พร้อมท้ังศึกษากฎระเบียบที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
อย่างสม่ำเสมอ 

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย 
ขาดความชำนาญเฉพาะด้าน 

การกำหนด TOR ไม่ละเอียด 
อาจเกิดช่องว่างที่เป็นผลเสียต 

2 4 8 
ปานกลาง 

จัดสรรเจา้หน้าท่ีที่มีความเชี่ยวชาญมาปฏิบตัิงาน และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงานไม่ตรงตาม
ขอบเขต TOR 

ผู ้ร ับจ ้างอาจให้ผลตอบแทน 
หร ือผลประโยชน ์อ ื ่ นๆ แก่  
คณะกรรมการฯ เพื่อรตรวจรับงาน 

1 5 5 
ต่ำ 

การใช้คณะกรรมการฯ ที ่ม ีจากหน่วยงานอื ่นหรือ 
หน่วยงานภายนอก ตลอดจนภาคเอกชนที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อคานอำนาจซึ่งกันและกัน 

17. สพจ. นครนายก การจัดซื ้อจัดจ้างและ
พัสด ุ

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
และพัสด ุ

1. บุคลากรขาดความชำนาจ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างว ัสดุใน
ราคาแพงกว่าทั่วไป 
3. การซื้อวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ 

3 1 3 
ต่ำ 

 

1. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. ให้มีการเปรียบเทียบและสำรวจราคาของวัสดุจาก
แหล่งต่าง ๆ ก่อนจัดซื้อทุกครั้ง 
3. การจัดซื้อวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ หรือ ซื้อเกินความจำเป็น 

18. สพจ. นครปฐม 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ
หรือจัดทำโครงการ 
 

1. อาจเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดทำ TOR 
 
 
 
 

อาจม ีการใช ้ด ุลยพ ิน ิจของ
เจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือ หรือ 
กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคให้
พวกพ้องอย่างไม่เหมาะสม 

3 4 12 
ปานกลาง 

 

1. การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก/การให้คะแนนที่ชัดเจน 
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของกรรมการ 
2. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นเพื่อเขา้มาร่วม
เป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต 
มีระบบการตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษที่เป็นระบ 
4. ผู ้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามกา
ดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ. นครปฐม 
 

 2. เจ ้าหน ้าท ี ่อาจสร ้าง
ตัวแทนเพื่อจำหน่ายพัสดุ
หรือจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร 

อาจมีการพิจารณาจ้างหรือ
ช่องทางที่ทำประโยชน์ให้แก่
ตนเอง 

3 2 6 
ต่ำ 

1. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที ่ ในการต่อต้าน 
การทุจริต มีระบบการตรวจสอบการดำเนินการ และมี
มาตรการลงโทษท่ีเป็นระบบ 
2. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการ
ดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 

3. ผู ้ตรวจรับ/กรรมการ
ตรวจร ับอาจละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

อาจมีการพิจารณาจ้าง หรือ
ช่องทางที่ทำประโยชน์ให้แก่
ตนเอง 
 

3 4 12 
ปานกลาง 

1. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที ่ ในการต่อต้าน 
การทุจริต มีระบบการตรวจสอบการดำเนินการ และมี
มาตรการลงโทษท่ีเป็นระบบ 
2. ผู ้บ ังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตาม 
การดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 

19. สพจ.นครพนม โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก 

การตรวจนับปริมาณข้าว
ในสต็อกของโรงสีที่เข้าร่วม
โครงการเพื่อให้ครอบคลุม
มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยื่น
ให้คณะทำงานฯตรวจนับ 
เพื่อขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย 

คุณภาพข้าวปีการผลิต/ระยะ 
เวลาการถือครองตั๋วฯ/ความสูง
กองข ้าว/ราคาข ้าวเปล ือก 
ในการคำนวณ/อุปกรณ์ในการ
บรรจุข้าว (กระสอบ,จัมโบ้,ไซโล
,สายพาน,ตู้อบลดความช้ืน) 

1 2 2 
ต่ำมาก 

คณะทำงานฯและผู้นำตรวจต้องมีการพูดคุยและเรียนรู้
วิธีการ เทคนิคในการตรวจนับ และต้องมีผู้วัด คำนวณ 
หลักฐาน รูปถ่ายให้ชัดเจนในทุกๆกองข้าว และการสร้าง
จิตสำนึกให้ข้าราชการและ ลูกจ้างโครงการฯ ให้มีความ
ซื่อตรงและไม่เอนเอียงให้ผู้ประกอบการ 

20 สพจ.นครราชสีมา ก า ร จ ั ด ซ ื ้ อ จ ั ด จ ้ า ง 
ด้วยวิธ ีประกวดราคา
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (e -
bidding) 

1. การกำหนดขอบเขตงาน 
(TOR) 

อาจมีความเสี ่ยงในการจัดทำ
ขอบเขตงานท่ีเอื้อประโยชน์แก่
ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 

2 2 4 
ต่ำ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จากเจ้าหน้าที่ใน
ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันร่าง TOR ที่เป็นธรรม 
2.มีการจัดทำร่างขอบเขตงานตาม พรบ. และระเบียบ
พัสดุอย่างเคร่งครัด 

2. การพิจารณาผลการจดัจ้าง อาจม ีการพ ิจารณาผลการ
คัดเลือกที ่เอื ้อประโยชน์แก่  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง 

3 2 6 
ต่ำ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลจากเจ้าหน้าที่ 
ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์
ต่อผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่ง 
2. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชดัเจนโดยประกาศเผยแพร่
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบ 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ. นครราชสมีา  3. การตรวจรับงาน อาจมีความเสี่ยงจากการตรวจ
รับงานจ้างที่ไม่รอบคอบ 

2 2 4 
ต่ำ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจา้งต้องตรวจรับงานจ้าง
ตามขอบเขตงานท่ีจ้างและข้อเสนอท่ีผู้รับจ้างได้เสนอไว้
ทุกรายให้ครบถ้วน 

21. สพจ. นครศรี 
ธรรมราช 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

1. การกำหนดขอบเขต 
ของงาน (TOR)  

กำหนด TOR ที่ไม่รดักุม อาจ
เป็นการเอื้อประโยชน์ใหฝ้่าย
หนึ่งฝ่ายใด 

3 3 9 
ปานกลาง 

1. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
2. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย 

2. การใช้ดุลยพินิจในการ
คัดเลือกผู้รับจา้ง 

การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือก
ผู้รับจ้างอาจมีการพิจารณาผล
ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง
รายใดรายหนึ่ง 

2 3 6 
ต่ำ 

กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การใหค้ะแนนท่ีชัดเจน 
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ                  

3. การตรวจรับงานจา้ง การรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ในการตรวจรับงานเพื่อให้ตรวจ
รับงานผ่านและทันระยะเวลาที่
กำหนด 

2 4 8 
ปานกลาง 

1. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบ
และตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) 
2. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

22. สพจ. นครสวรรค์ 
 

การนำส ่งงบการเงิน
และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
ของนิติบุคคล 
 

การนำส่งงบการเงินและ
สำเนาบัญชีผ ู ้ถ ือหุ ้นตาม
รอบระยะ เวลาที ่กำหนด
ประจำปีของประกอบการ
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

อาจมีเจ้าหน้าที ่ผู ้รับเอกสาร 
งบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือ
หุ้นของผู้ประกอบการ แนะนำ
ให้ใช้บริการกับผู ้ร ับทำบัญชี 
ที่ตนมีผลประโยชน์หรือเสนอ
ต ั ว ข อ ร ั บ ท ำ บ ั ญ ช ี ใ ห ้ กั บ
ผู้ประกอบการเอง 

3 4 12 
ปานกลาง 

1. กำหนดแนวทาง ข้ันตอน และเง่ือนไขในการรับงบ
การเงิน พร้อมทั้ง สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. รวบรวมรายชื่อบริษัทผู้รับทำบญัชีแจ้งให้กับ
ผู้รับบริการได้รับทราบและสามารถเลือกใช้บริการได้ 
3. เปิดเผยข้อมลูรายชื่อผู้รับทำบญัชีทุกบริษัท เพื่อให้ผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างโปร่งใส 
4. กำหนดแนวทางในการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดีและ
ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจา้หน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.นครสวรรค์ 
 

 การอนุม ัต ิ/อนุญาตของ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

อาจมีเจ้าหน้าที่รับค่าตอบแทน
ในการให้บริการเพื ่ออำนวย
ความสะดวกในการจดทะเบียน
ธุรกิจ และบริการข้อมูลธุรกิจ
ต่าง ๆ 

3 4 12 
ปานกลาง 

1. มีการกำหนดแนวทางและการเข้าถึงข้อมูลที่ประชาชน
หรือผู้ที่สนใจตรวจสอบได้ 
2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3. สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนว
ทางการดำเนินงานท่ีถูกต้อง 

23. สพจ.นนทบุรี การจัดซื ้อจัดจ้างและ
การบริหารโครงการ 

1. การเอื้อประโยชน์เฉพาะ
กล ุ ่มเป ้าหมายพวกพ ้อง
ตน เอง ในการ เข ้ า ร ่ วม
โครงการ 

กลุ ่มเป้าหมายที ่คัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการฯ กระจายไม่ทั่วถึง 
หรือมีการแนะนำจากผู้มีส่วน
ได้เสีย 

4 4 16 
สูง 

1. จัดให้มีแนวทางในการรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย 
2. มีการตรวจสอบรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในหลายชั้น 
ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่มและพจน. เพื่อความโปร่งใส่
และประกาศให้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

2. การเอื ้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องให้ได้งานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

อาจได้ผู ้ร ับจ้างงานที ่ทำงาน 
ไ ม ่ ม ี ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพส ่ งผล 
ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
โครงการที่ตั้งไว้ 

3 5 15 
สูง 

1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกกลุ่มฝ่าย 
หรือมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมฯ เพื่อให้มีการ
ดำเนินการที่โปร่งใสไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
3. มีการพบปะพูดคุย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

24. สพจ. นราธิวาส 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การปฏ ิบ ัต ิ งานของ
เจ้าหน้าที ่ไม ่เป็นไปตาม
ขั ้นตอนและระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

2 2 4 
ต่ำ 

1. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
2. จัดช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

การกำหนดคณุลักษณะ
วัสดุ ครภุัณฑ์ การกำหนด
คุณสมบัตผิู้เสนอราคา 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกร่วมต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

25. สพจ. น่าน 1. การให้บริการด้าน
ทะเบียนธุรกิจ 

การให้บริการด้านธุรกิจ  
การจดทะเบียนธุรกิจการ
ส่งงบการเงิน ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา การขออนุญาต
ค้าข ้าว การออกหนังสือ
รับรอง ฯลฯ 

การรับสินบนเพื่อเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. ปฏิบัตติามคูม่ือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบยีน
พาณิชย์ และพนักงานเจา้หน้าท่ี ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ
กำหนดไว ้
2. หลีกเลี่ยง/ปฏิเสธการเข้าไปเกีย่วข้องกับการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

2. การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ หรือ
ขอบเขตของงาน (TOR) ไม่
เป็นไปตามระเบียบและไม่
ละเอียดไม่รัดกุม 

การร่าง TOR อาจจะเอื้อ
ประโยชน์ใหฝ้่ายหนึ่งฝา่ยใด
อย่างไม่เป็นธรรม 

2 2 4 
ต่ำ 

1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน
(TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
2. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน
(TOR) อาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เชิญหน่วยงานอื่น 
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
กำหนด TOR ด้วย 

3. การพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

อาจมีความเสี่ยงจากการ
พิจารณาผลทีเ่อื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด 
รายหนึ่ง 

2 2 4 
ต่ำ 

1. มีการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน และเกณฑก์าร
ให้คะแนนที่ชัดเจน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล เชิญหน่วยงานอื่น 
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาผล 

3. การตรวจรับงานจา้ง อาจมีความเสี่ยงในการรับ
ผลประโยชน์เพื่อเอ้ือในการ
ตรวจรับงานใหผ้่านและทันใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

2 2 4 
ต่ำ 

1. แต่งตั ้งคณะกรรมการ โดยเชิญหน่วยงานอื่น หรือ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. กำหนดให้มีการติดตาม กำกับดูแลให้การตรวจรับ
เป็นไปตามระเบียบ และตรงตามรายละเอียด ขอบเขต
ของงานจ้าง (TOR) 
3. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

26. สพจ. บึงกาฬ 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน 

1.การกำหนดขอบเขตงาน 
(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานและงบประมาณที่เกิน
ความจำเป็น (Over Design) 

2 2 4 
ต่ำ 

1. ด้านตัวบุคลากร เจ้าหน้าที่ กำหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ หากบุคลากรเพียงพอให้
หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่หรือกำหนดตัวเจ้าหน้าที่พัสดุ
เฉพาะโครงการ แยกจากเจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน 
2. กำหนดมาตรการและสถานที ่สำหรับผู ้จำหน่าย/ 
ผู้รับจ้างที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปอย่าง
เปิดเผย 
3. ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของ
การเป็นข้าราชการที่ดี 
๔. ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการรับผิดชอบ
การจ ัดทำขอบเขตของงาน TOR หร ือกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและ
ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 
5. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะประกาศ
เผยแพร่ในระบบก่อนจัดหาพัสดุเพื ่อให้ ผู้ยื ่นข้อเสนอ
ทราบหลักเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนการยื่นข้อเสนอ 
6. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบเกณฑ์การให้
คะแนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
7. การกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง ตามระเบียบ
พัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทำฐานข้อมูลราคาตามบัญชี
มาตรฐาน ที่มีการติดตามและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
และราคาที ่ส ืบจากท้องตลาด จากหลายช่องทาง
แหล่งที่มาของราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง/ประกอบการ
ดำเนินงาน 

2.การกำหนดคณุสมบัตผิู้ยื่น
ข้อเสนอ ท่ีเอื้อประโยชน์ให้แก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกดิการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม (Lock spec.) 

 

3 2 6 
ต่ำ 



- 32 - 

หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ. บึงกาฬ  2. การตรวจรับพัสด/ุการ
บริหารสัญญาหรือโครงการ 

1. ส่งมอบงานที่ด้อยคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามที่ตกลง แต่มีการ
ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่าย 

3 3 9 
ปานกลาง 

1. ตรวจรับพัสดุตามที่ตกลงไว้ในสัญญา หรือขอบเขต
ของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอย่างเคร่งครัด 
และมีการติดตามตรวจสอบรายละเอียด สอบทานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ และหัวหน้า
หน่วยงาน/หน่วยตรวจสอบควบคุม ร่วมกำหนดแนวทาง
และมาตรการป้องปรามเพื่อมิให้เกิดการทุจริต 
๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุแนบกฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั ้งที ่ประชุม/
พิจารณาตรวจรับงาน 
3. กำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกครั้งที่มีการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างและกรณเีกิดความลา่ช้า 
๔. มีมาตรการหรือออกกฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือบทลงโทษ
ที่ชัดเจนสำหรับการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
และการนำข้อมูลทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์ 

2. การตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/
งานจ้าง) ไม่เร่งดำเนินการโดยเรว็ 
เพื ่อเรียกรับผลประโยชน์ให้
ตรวจรับพัสดุ/งานจ้างนั้น และ
วิธ ีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

3 3 9 
ปานกลาง 

27. สพจ.บุรีรัมย์ การดำ เน ิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

การตรวจรับพัสด ุ
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขาดความรอบคอบ/ละเลยใน
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจได้รับ
ผลตอบแทน/ประโยชน์อื ่นใด
จากผู ้ร ับจ้างส่งผลทำให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐได้ 

2 
 
 

2 
 

2 
ต่ำมาก 

 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานพัสดุ 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานพัสดุ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน 
2. คณะกรรมการตรวจรับต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหาร
สัญญาตามรายละเอียดของ TOR อย่างเคร่งครัด โดยมี
พาณิชย์จังหวัดควบคุม/เป็นที่ปรึกษา หากเกิดปัญหา/
อุปสรรคต้องรีบแก้ไขโดยด่วน 
3. สำนักงานพาณิชย์ฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการอื่น 
อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
เข้ามาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

28. สพจ.ปทุมธาน ี การจัดซื ้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การจัดซื้อจดัจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
ไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

1 
 

1 
 

1 
ต่ำมาก 

1. มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก 
2. มีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีคณะกรรมการควบคุม 
ดูแลอย่างรอบคอบ 
3. มีคำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน 
4. ทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติผ่านระบบ e-GP และ GFMIS 
5. สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการ 
ถูกต้อง โปร่งใสในทุกขั้นตอน 

29. สพจ.ประจวบ 
คีรีขันธ ์
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) ไม่เป็นตาม
ระเบียบ ไม่ละเอียดรัดกุม 

อาจมีการร่าง TOR เพื ่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม 
 

1 3 3 
ต่ำ 

1. การกำหนด TOR ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. การกำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

2. การใช้ดุลยพินิจในการ
คัดเลือกผู้รับจ้าง 

การพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 

1 2 2 
ต่ำมาก 

กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจ 

3. การตรวจรับงานจ้าง 
 

อาจม ีการร ับผลประโยชน์
เพื ่อให้ตรวจรับงานผ่านและ
ทันระยะเวลาที่กำหนด 

4 3 12 
ปานกลาง 

1. มีการกำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตาม
ระเบียบและตรงตาม TOR 
2. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

30. สพจ.ปราจีน 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง ความเสีย่งในการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าท่ี 
 
 
 
 

กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ 
มีการกำหนดเง่ือนไขท่ีเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่
เป็นพวกเดียวกัน 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
ต่ำมาก 

 
 
 
 
 
 

1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
3. ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้างหรือผู้รับจ้าง 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.ปราจนี 
 

      2. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน 
และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพวกพ้อง 
และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 
3. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อ
ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเง่ือนไขที่เอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก เพื่อแสวงผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 
4. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

31. สพจ.ปัตตานี การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) เป็นไปตาม
ระเบียบแต่อาจไม่ละเอียด
รัดกุม 

อาจมีความเสี่ยงการร่าง TOR 
เอื ้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดย
ละเอียดและรัดกุม 
2. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR 

2. การใช้ดุลยพินิจในการ
คัดเลือกผู้รับจ้าง 

อาจม ีความ เส ี ่ ย งจากการ
พิจารณาผลที ่เอื ้อประโยชน์
ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบ
และตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) 
2. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

3. การตรวจรับงานจ้าง อาจม ีความเส ี ่ยงในการรับ
ผลประโยชน์เพื ่อให้ตรวจรับ
ผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่
กำหนด 

1 2 2 
ต่ำมาก 

กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจต่ำมาก 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

32. สพจ.พระนคร  
ศรีอยุธยา 

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การแสวงหาประโยชน ์
แก่เครือญาติพวกพ้อง 

อาจใช้ดุลยพินิจในการคดัเลือก
ผู้รับจ้าง 

2 1 2 
ต่ำมาก 

มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่มีความชำนาญและ
มาจากกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานหรือต่างสำนักงาน 
ส่งผลให้ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามอาจ
เกิดข่าวลือภายในองค์กรได้ในบางครั้ง ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ
การดำเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาไม่พบว่าเกิดปัญหา 

2. การรบัผลประโยชน์ตา่งๆ อาจมีการเรียกรับหรือยอมรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากผู้รับจา้งในการตรวจรับ
งานจ้าง 

1 1 1 
ต่ำมาก 

มีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่มีความชำนาญ 
และมาจากกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานหรือต่างสำนักงาน 
ส่งผลให้ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่เป็นประเด็นที่
อาจส่งผลต่อชื่อเสียงของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ
การดำเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาไม่พบว่าเกิดปัญหา 

2. การตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ การเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ถูก
ร้องเรียนที่กระทำความผิดตาม
กฎหมาย 

1 2 2 
ต่ำมาก 

การตรวจสอบข้อร้องเรียน ควรดำเนินการในรูปคณะทำงาน 
ส่งผลให้ปญัหานี้เกดิขึ้นได้ยาก อยา่งไรก็ตามอาจจะเป็น
ประเด็นที่ส่งผลต่อช่ือเสียงของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ เมื่อเทียบ
กับการดำเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาไม่พบว่าเกิดปัญหา 

3. จดทะเบียนนิติบุคคล การรับผลประโยชน์ต่างๆ ผู ้ร ับบริการต้องการมีความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อใช้
บริการ จึงอาจจะมีการจ่าย 
ค ่าส ินบนหร ือส ิ ่ งตอบแทน 
เพื ่ออำนวยความสะดวกการ
เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื ่นใดจากผู้ถูก
ร ้องเร ียนที ่กระทำความผิด 
ตามกฎหมาย 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. มีการจัดลำดับการให้บริการตามระบบคิวโดยใช้เครื่อง
กดบัตรคิวหรือการจองคิวในระบบ Online 
2. มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการจดทะเบียน
อย่างชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 
3. เข้มงวดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
ให้เป็นไปตามลำดับคิว 
4. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที ่ในการต่อต ้าน 
การทุจริต 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

33. สพจ.พัทลุง การให้บริการ การเรยีกรับผลประโยชน์ 
ในระหว่างการให้บริการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีมีความเสีย่งต่อการ
ทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี
ในการให้บริการทีไ่ม่เป็นธรรม 

1 1 2 
ต่ำมาก 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รับชันอย่างสม่ำเสมอ 
สร้างการรับรู้ถึงรูปแบบการให้สินบนและความเสี่ยงจาก
การเข้าไปมีส่วนร่วมการให้สินบน 
2. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ 
3. มีการประกาศปิดป้ายค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
4. ผู ้ติดต่อใช้บริการผ่านระบบ IT จนจบกระบวนงาน  
ทำให้ลดโอกาสในการรับสินบน 

34. สพจ.พัทลุง การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ 

1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR)  

กำหนด TOR ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและไมล่ะเอยีดรดักุม  

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. ให้ความรูเ้จ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจ้าง  
2. การเชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) 

2. การพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

การพิจารณาผลการจัดซื้อจดั
จ้างเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผูร้ับ
จ้างรายใดรายหนึ่ง 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล 
2. การเชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการพิจารณาผล 

3. การตรวจรับงานจา้ง การเรยีกรับผลประโยชน์เพื่อ
การตรวจรับงาน 

1 1 1 
ต่ำมาก 

การสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าท่ีในการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

35. สพจ. พิจิตร การประกวดราคาจ้าง
ดำเนินการจัดกิจกรรม
การ เช ื ่ อม โยงตลาด 
และเจรจาธุรกิจการค้า  
ด้วยวิธ ีประกวดราคา
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  
(Electronic Bidding : 
e – bidding) 

การพิจารณาผลการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   

คณะกรรมการฯ อาจแทรกแซง
กระบวนการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

2 2 4 
ต่ำ 

คณะกรรมการร่าง TOR ต้องพิจารณากำหนดร่าง TOR 
ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ
กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพ 
หรือข้อเสนอทางเทคนิค และคุณสมบัติที่เป็นประโยชนต์่อ
ทางราชการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถดำเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้
อย ่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและเกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

36. สพจ. พิษณุโลก การจัดจ้างผู้รับจ้างเพ่ือ
ดำเนินโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างม ูลค่า
เชื่อมโยงการค้าอนุภาค 
ภาคเหน ือ ป ี  2565 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1. กระบวนการคัดเลือก
ผู้รับจ้าง 

การคัดเลือกผู ้ร ับจ้างอาจไม่
ดำเนินตามมาตรฐานหรือตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และอาจได ้ผ ู ้ ร ับจ ้างท ี ่ ไม ่มี
ประสบการด้านนี้ ทำให้การใช้
จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าโปร่งใส 

3 1 3 
ต่ำ 

กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้รับจ้าง 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.ในขั้นตอนการคดัเลือก 
และการตรวจรับงานจ้าง 

อาจมีการให้สินบน/สินน้ำใจ 
อาจเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา 

3 1 3 
ต่ำ 

สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้
สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าว 

37. สพจ. เพชรบุรี การจัดซ้ือจัดจ้าง การจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ างและ 
การบร ิหารพัสด ุภาครัฐ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560  

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. ควบคุมดูแลกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/
คำสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์และแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและต่อเนื่อง  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำและศึกษา
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 

2. การจดัซื้อจัดจา้งจากร้านค้า
จำนวนน้อยราย 

2 2 4 
ต่ำ 

1. ให้บุคคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
2. การวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ส่งเสริมคำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก 
บนพ้ืนฐานของความถูกต้องยุติธรรม และสมเหตุสมผล 
4. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ 

3. ผู้รบัจ้างส่งงานไมต่รงตาม
ขอบเขตของงาน (TOR) ส่งผล
กระทบต่อการตรวจรับงาน 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. เสริมสร้างให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจ
รับพัสดุที่ชัดเจนโปร่งใสและโทษทางการทุจริต 
2. กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์/
เช่ียวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

38. สพจ.เพชรบูรณ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR)  อาจไม่
ละเอียดรัดกุม 

อาจมีความเสียงในการจัดทำ
ขอบเขตงานท่ีเอื้อประโยชน์แก่
ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 

1 3 3 
ต่ำ 

1. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบยีบ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน หรือผู ้เชี ่ยวชาญ
เฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
3. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก/คะแนนให้ชัดเจน 

2. อาจมีการเอื้อประโยชน์
กับพรรคพวกในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ 1 2 4 
ต่ำ 

1. การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
2. การใช้คณะกรรมการจากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานเพื่อ
คานอำนาจซึ่งกันและกัน 

39. สพจ.แพร่ การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

เจ ้าหน ้าท ี ่อาจขาดความรู้  
ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับกระบวน 
การจัดซื ้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2  1  
 

1  
ต่ำมาก  

 

1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและชัดเจน 
2. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน
และจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน 
3. ส่งเสริมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั ่งการที่
เกี่ยวข้องและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มี
ประสบการณ์/เช่ียวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน            
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
4. มีการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการแจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติ 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

40. สพจ.พะเยา 1. การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดขอบเขต
งานจ้าง TOR ไม่รัดกุม  

บุคลากรไม่มคีวามเชี่ยวชาญใน
การกำหนดขอบเขตงานจ้าง 
TOR   

2 3 6 
ต่ำ 

1. กำหนด TOR และหลักเกณฑ์ที ่ชัดเจน เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
2. กำหนดให้แต่งตั้งผู้มีเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการ
กำหนด TOR 
3. การปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2. การจดัซื้อจัดจา้งแบบ
เร่งด่วน 

อาจมีความเสี่ยงในการใช้
อำนาจหน้าที่ตัดสินใจเลือก
ผู้รับจ้าง 

3 2 6 
ต่ำ 

1. กำหนดให้มีจัดทำแผนในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมี
ผู้รับผิดชอบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2. ส่งเสริมให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างให้แก่ข้าราชการทุกระดับ 

3. การตรวจรับงานท่ีไม่
เป็นไปตามสญัญาจ้าง 

ขาดความรอบคอบในการ
ตรวจรับงานตามขอบเขตงาน
จ้างและตามสญัญาจ้าง 

2 2 4 
ต่ำ 

1. เสริมสร้างให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจ
รับพัสดุที่ชัดเจนโปร่งใสและโทษทางการทุจริต 
2. มีการกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู ้มี
ประสบการณ์/เชี ่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
3. การปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 
เพื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 

2. การจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

ผู ้ร ับบริการอาจไม่เข้าใจ
กระบวนการจดทะเบียน
และกฎหมาย 

ผ ู ้ ร ั บบร ิ การอาจไม ่ เข ้ าใจ
กระบวนการจดทะเบ ี ยน/
กฎหมาย ที ่เกี ่ยวข้องอาจเป็น
ช่องทางหาประโยชน์จากการ 
จดทะเบียน 
 
 
 

1 3 3 
ต่ำ 

1. จัดทำคู่มือกระบวนการงานให้บริการและระยะเวลา
การให้บริการชัดเจน ผ่านOnline/Website/QR Code 
2. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานมิให้เจ้าหน้าท่ีใช้ตำแหนง่
และหน้าท่ีในการหาผลประโยชน์ 
3. ป้ายประชาสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พบเห็นเจ้าหน้าที่
กระทำความผิดร้องเรียนผ่านสายด่วน 1203 (MOC 
ZERO CORRUPTION) 



- 40 - 
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การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

41. สพจ.ภูเก็ต การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การใช้ทรัพย์ส ินของทาง
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

1. อาจมีความเสี่ยงการนำวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. มีการกำหนดให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำทะเบียนคุมการ 
รับ เบิก จ่าย รวมถึงมีผู้รับผิดชอบชัดเจน และให้รายงาน
การใช้วัสดุสำนักงาน รายไตรมาสต่อพาณิชย์จังหวัด 
2. กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ 
การใช้พัสดุอย่างเคร่งครัด 
3. มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้ถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ตามแบบแผนของข้าราชการที่ดีและสร้างอุปนิสัย
ที่ดขีองเจ้าหน้าท่ีในองค์กร 

2. อาจมีความเสี่ยงการนำวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. มีระบบการขออนุญาตใช้รถราชการที่ถูกต้อง 
2. การออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผดิชอบดูแลรถส่วนกลาง
ของสำนักงานฯ 
3. กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตาระเบียบฯ 
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2563 
4. การจดัทำบันทึกและสรปุการใช้รถราชการประจำทุกเดือน 
5. กำหนดให้จดัทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
และสรุปเป็นประจำทุกเดือน 

42. สพจ.มหาสารคาม การคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้าฯ 

การคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข ้ า ร ่ วมงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้าฯ 

อาจม ีการเอื ้อประโยชน์ให้
ผ ู ้ประกอบการรายเด ิมเข้า
ร่วมงานฯ ซ้ำเป็นประจำทุกปี  

5 
 

3 
 

15 
สูง 

1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่าย
สินค้าฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีผู้จัดงานกำหนด 
2. การจัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
จำหน่ายสินค้าฯ ของผู้ประกอบการ 

43. สพจ. มุกดาหาร การจัดซ้ือจัดจ้าง กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานตามขอบเขต
งานจ ้ า ง  (TOR) โ ดยตรวจ 
รับงานไม่เป็นไปตามกำหนด
รายละเอียดงานจ้าง 

3 
 

3 
 

9 
ปานกลาง 

1. จัดตั ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม TOR  และไม่มี
การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงานจ้าง 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

44. สพจ. แม่ฮ่องสอน การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

2. เจ ้าหน้าที ่อาจขาดความ
เชี่ยวชาญ 
3. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง 
(TOR) อาจไม่ละเอียดรัดกุม 
4. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง 
(TOR) เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง 
5. การจัดซื้อวัสดุที่มีราคาแพง
กว่าทั่วไปด้วยสาเหตุต่างๆ 
6. การจัดซื้อวัสดุที่ไม่มคีณุภาพ
และไม่มีความจำเป็น 
7. การแทรกแซงกระบวนการ
พิจารณาผลการประกวดราคา 
8. อาจมีการใช้ตำแหน่งเรียก
รับผลประโยชน ์

2 3 2 
ต่ำ 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง 
2. จัดการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 
4. กำหนดเง่ือนไขงาน TOR ให้ละเอียดชัดเจนและเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจดัจา้งและการบริหารพัสดุ 
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยใช้ตัวแทน
จากทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ลดการใช้ดุลยพินิจของกรรมการใช้เกณฑ์การให้คะแนน
และกำหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเป็นรปูธรรม 
7. เผยแพร่รายช่ือคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้า
ประมลูเพื่อให้มีโอกาสโต้แย ้
8. จัดทำแผนจดัซื้อ จัดจ้างพัสดุประจำปี 
9. มีบทลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจนและมีการ
สร้างจิตสำนึกในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
แก่บุคลากรทุกระดับอยา่งต่อเนื่อง 

2. การบริหารการเงินและ
การบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติหนา้ที ่

2 3 2 
ต่ำ 

1. การให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง 
2. การกำหนดแนวทาง ข้ันตอนและเง่ือนไขในการรับงบ
การเงินพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. มีการเปิดเผยรายละเอียดการเบิกจ่ายและการใช้
งบประมาณเป็นประจำ 

3. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

1. ไม ่ม ีการทำบัญชีควบคุม 
การเบิก-จ่ายพัสดุ 
2. บ ุคลากรอาจขาดความ
ตระหนักรู้ 

2 3 2 
ต่ำ 

1. การจัดทำทะเบียนและควบคุมการใช้พัสดุ เพื ่อให้
ตรวจสอบได้ 
2. การสร้างจิตสำนึกในการปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

45. สพจ.ยโสธร การตรวจสอบจัดซื้อจัด
จ้างและการเบิกจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ 

การตรวจสอบการจัดซื้อจดั
จ้างและการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจไม ่ม ี ใบส ่ งของแนบ
ประกอบการเบิกจ่าย 
2. เอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดข้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปฝึกอบรม/สัมมนา ไม่
เหมาะสมไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ 
4. การเบิกจ่ายโครงการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 

4 4 16 
สูง 

1. มีการเสริมสร้างเพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
บริหารงานคลัง (ด้านการเงินและพัสดุ) เพื ่อเพิ ่มพูน
ความรู ้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การ
ตรวจเอกสารเบิกจ่ายรวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อ
จัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน 
2. การตรวจเอกสารเบิกจ่ายและการบริหารงานด้าน
จัดซื ้อจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์การทำงาน
ร่วมกัน 
3. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับ
ย่อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
4. มีการเพิ ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน 
กำกับติดตามโดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย  
5. การกำหนดผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคญั
ของควบคุมภายใน ความควบคุมเสี ่ยง การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ี และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 
6. มีระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริต
ด้วยการควบคุมภายใน 
7. การจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

46. สพจ.ยะลา การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) เป็นไปตาม
ระเบียบแต่อาจไม่ละเอียด
รัดกุม 

อาจมีการร่าง TOR เอื้อประโยชน์
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็น
ธรรม 

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งฯ โดยละเอียดและรัดกุม 
2. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR 

2. การใช้ดุลยพินิจในการ
คัดเลือกผู้รับจ้าง 

อาจม ีจากการพ ิจารณาผล 
ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง
รายใดรายหนึ่ง 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบ
และตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) 
2. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน
แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

3. การตรวจรับงานจา้ง อาจมีการรับผลประโยชน์จาก
การตรวจรับผลงานผ่านและ
ทันระยะเวลาที่กำหนด 

1 2 2 
ต่ำมาก 

มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจต่ำมาก 

47. สพจ.ร้อยเอ็ด การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดหาพสัด/ุจัดจา้ง อาจการแต่งตั้งบุคลากรเฉพาะ 
ที่อยู่ภายในกลุ่มงานเป็นกรรมการ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

3 2 6 
ต่ำ 

1. จัดการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เอกสารหลักฐาน และ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษทางการทุจริต 
2. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดเน้นสร้างความโปร่งใส
ที่ให้บุคคลภายนอกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ 

48. สพจ.ระนอง การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

อ า จ ม ี ก า ร น ำ ร ถ ย น ต์
ราชการ,โทรศัพท์,โทรสาร
,เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื ่องพิมพ์
และวัสดุสำนักงาน ไปใช้ใน
งานส่วนตัว 

อาจมีการนำรถยนต์ราชการ,
โทรศัพท์, โทรสาร, เครื่องถ่าย
เอกสาร, เครื ่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ และวัสดุสำนักงาน 
ไปใช้ในงานส่วนตัว 

2 2 4 
ต่ำ 
 

1. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 
2. กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้พาหนะ ควบคุมเลขไมล์
และบันทึกเลขไมล์การใช้รถทุกครั้ง 
3. มีทะเบียนคุมการเติมน้ำมันรถราชการแต่ละคัน 
4. กำหนดให้จัดทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ 
5. จัดทำทะเบียนคุมการรับ และการเบิกจ่ายวัสดุของ
สำนักงาน 
6. มีการควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ 
ว่าด้วยการใช้พัสดุอย่างเคร่งครัด 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

49. สพจ.ระยอง ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ภ า ย ใ น
สำนักงานฯ 

1. อาจมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ
จ ั ง ห ว ั ด / โ ค ร ง ก า ร งบ
กระทรวงพาณิชย์ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไม่มีความรู้ระเบียบกระทรวง 
การคลังว ่าด ้วยการจัดซ ื ้อ/ 
จัดจ้างและข้อกฎหมาย คำสั่งที่
เกี่ยวข้อง เรื่องดังกล่าว 
 

2 4 8 
ปานกลาง 

ให้เจ้าหน้าที่อบรมความรูร้ะเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัตดิ้านการจัดซื้อจดัจ้าง 
 

2. งานด้านการเงิน 
 

เจ ้ าหน ้ าท ี ่ท ี ่ ได ้ ร ับแต ่ งตั้ ง 
เป ็นเจ ้าหน ้าท ี ่การเง ินเป็น
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
 

2 3 6 
ต่ำ 

ให้เจ้าหน้าที่อบรมความรูร้ะเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัตดิ้านการเงิน 
 

3. งานด้านพัสดุการควบคุม
การเบิกจ่ายพัสดุ 

การดำเนินการในการควบคุม
การเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน 

2 2 4 
ต่ำ 

แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ กำกับดแูล 

50. สพจ.ราชบุรี การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) 

การเขียนขอบเขตงาน (TOR) 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ตามที่ผู้ประกอบการแจ้งมา ทำ
ให้ไม่เกิดการแข่งขัน 

1 2 2 
ต่ำมาก 

 

การให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และ
มอบหมายผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยให้บังคับบัญชา
กำกับติดตามการจัดทำร่างขอบเขตงานให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
 

2. การกำหนดราคากลาง การกำหนดราคาจากผู ้ขาย
เพียงรายเดียวและใช้ราคาซื้อ
หรือจ้างที่เกินความจำเป็น 

1 2 2 
ต่ำมาก 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและ
แหล ่งท ี ่มาของราคากลาง และใช ้ เกณฑ์ราคาตาม 
พระราชบัญญัติฯ 
 

3.การพิจารณาผลคัดเลือก
ผู้ประกอบการ 

คณะกร รมกา รขาดควา ม 
เข ้าใจหร ือประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงานน้อย 

1 2 2 
ต่ำมาก 

คณะกรรมการพิจารณาผลต้องตรวจสอบทุกกิจกรรม/
งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR อย่างเคร่งครัด
และรายงานการตรวจ ให้ผู้บังคับปัญญารับทราบ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

51. สพจ.ลพบุรี การจัดซื ้อจัดจ้างและ
การจัดหาวัสดุ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาวัสดุ 

1. การสับเปลี่ยนข้าการบ่อย
อาจขาดความรู้ความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัตงิาน 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
หลายขั ้นตอนอาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย 
3. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีมากและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

3 3 9 
ปานกลาง 

1. มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 
3. มีการควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และสอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังจังหวัด ตรวจสอบภายใน 
ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

52. สพจ.ลำปาง การเบิกจ่ายเงิน มีการเบิกจ่ายยอดเงินไม่
ตรงตามใบวางบิล 

อาจม ี เจ ้าหน ้าท ี ่การเง ินไม่
รอบคอบ หรือได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน ์จากการ เบิ ก
จ่ายเงินเกินบิล 
 

1 5 5 
ต่ำ 
 

1. เจ้าหน้าที่การเงินมีการตรวจสอบข้อมูลยอดเงินก่อน
การเบิกจ่ายทุกครั้ง (มีการตรวจสอบยอดเงินที่บันทึกใน
ระบบ GFMIS ให้ถูกต้องทุกครั้ง) 
2. จัดทำ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง ข้ันตอน/ 
ข้อควรระวัง และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง/และเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินรายใหม่ได้รับทราบ 
3. เสริมสร้าง/ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความสุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแก่บุคลากรทุกคนในสำนักงานฯ 
4. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระทำการทุจริต หากพบการกระทำดังกล่าวให้มีการ
ตักเตือน/ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 

53. สพจ.ลำพูน 1. การจัดซื้อจัดจ้างใน
การจ้างเหมาบริการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

1. การกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) ไม่เป็นไป
ตามระเบียบและไม่ละเอยีด
รัดกุม 

การร ่าง TOR อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์แก่ผู ้ร ับจ้างรายใด   
รายหนึ่ง 

2 
 

3 
 

6 
ต่ำ 
 

๑. กำหนดขอบเขตของงาน tor ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกำหนด TOR 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.ลำพูน  2. การใช้ดุลยพินิจในการ
คัดเลือกผู้รับจา้ง 

อาจมีความเสี่ยงในการพิจารณา
ผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
รายใดรายหนึ่ง 

2 
 

4 
 

8 
ปานกลาง 

 

๑. กำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ 
๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการพิจารณาผล 

3. การตรวจรับงานจา้ง อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อให้มีการตรวจ
รับงานจ้าง 

2 
 

3 
 

6 
ต่ำ 
 

1. กำกับและติดตามการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้การตรวจรับ
เป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตของการจ้างงาน 
2. สรา้งจิตสำนึกของเจ้าหน้าท่ีในการต่อต้านการทุจรติ  
มีระบบการตรวจสอบและมมีาตรการลงโทษท่ีเป็นระบบ 

2. การให ้บร ิการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

1. การอำนวยความสะดวก
และความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

ผู้รับบริการต้องการความ
สะดวกรวดเร็วในการตดิต่อใช้
บริการอาจเป็นช่องทางให้
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยขน์
หรือค่าตอบแทนจาก
ผู้รับบริการในการลัดคิวให้
รวดเร็วข้ึน 

1 
 

5 
 

5 
ต่ำ 
 

๑. ให้คำแนะนำผู้รับบริการในการจัดเตรียมเอกสารจด
ทะเบียนให้ถูกต้อง 
๒. พัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าท่ีเกิดความเชี่ยวชาญ 
๓. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจน ลดการ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
๔. จัดลำดับการให้บริการตามระบบคิว 
๕. เข้มงวดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
ให้เป็นไปตามลำดับคิว 
๖. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2. การขาดความรู้ด้านเอกสาร
ในการยื ่นขอจดทะเบียน
และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง
ของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการไม่มีความรู้ในงาน 
จดทะเบ ียนและกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องอาจเป็นช่องทางให้
เจ้าหน้าที ่ร ับดำเนินการทาง
เอกสารจดทะเบียนโดยเรียก
รับค่าตอบแทนจากผู้รับบริการ 

1 
 

2 
 

2 
ต่ำมาก 

 

๑. มีช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ (walk-in / 
phone/online/website) 
๒. จัดทำคู่มือกระบวนการงานให้บริการและระยะเวลา
การให้บริการให้ชัดเจน 
๓. กำหนดมาตรการห้ามดำเนินการจัดทำคำขอหรือ
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนให้กับผู้รับบริการทั้ง
กรณีรับค่าตอบแทนและไม่รับค่าตอบแทน 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

54. สพจ. เลย การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
 
 

1. ไม่มีการปฏิบตัติามระเบียบฯ
ว่าด้วยรถราชการ อย่างเคร่งครดั 
2. ขาดการควบคุมเลขไมล์เมื่อ
มีการใช้รถยนต์ราชการ 
3. ขาดการปลูกจติสำนึกท่ีด ี

1 
 
 

 

1 
 
 

 

1 
ต่ำมาก 

 
 

1. มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 
3. มีการควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และสอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ 

55. สพจ.ศรีสะเกษ 1. การจัดซ้ือจัดจ้าง กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 1. อาจมีการกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3 4 12 
ปานกลาง 

1. การกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนน 
ที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ 
2. การเชิญหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื ่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและขอคำแนะนำจาก
หน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญ 
3. การส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนา
หรือเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกบั
การจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ 

2. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมัน, การใช้โทรศัพท,์ การรับ/
เบิกจา่ยวสัดุอปุกรณ์ และกำหนดใหม้ีเจา้หนา้ที่ผู้รบัผดิชอบ 
2. ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้
พัสดุอย่างเคร่งครัด 

56. สพจ.สกลนคร การรับชำระ
ค่าธรรมเนียม 

การอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนโดยการรับเงินสด
ในการชำระค่าธรรมเนียม 

อาจร ับค ่าธรรมเน ียมเกิน
จำนวนเงินท่ีต้องชำระ 

1 
 

1 
 

1 
ต่ำมาก 

แนะนำให้ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อราชการซึ่งไม่สะดวก 
ในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC โดย QR Code 
หรือผ่านบตัร เดบิต บัตรเครดิต แจ้งให้ญาติของตนโอน
เงินเข้าบัตรกลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งได้จัดให้
มีไว้บริการสำหรับผู้ที่ไมส่ะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม 
หรือส่ง QR Code ให้แก่ญาติช่วยดำเนินการแสกนชำระ
ค่าธรรมเนียมแทน โดยห้ามมิให้โอนเงินเข้าบัญชีของ
เจ้าหน้าที่โดยเดด็ขาด 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.สกลนคร การจัดซื ้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การกำหนดขอบเขตของ
งานและกำหนดราคากลาง  

การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 
รายขึ ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบ
ราคาจากผู้ประกอบการจริง 

1 
 

1 
 

1 
ต่ำมาก 

การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและครอบคลุม
หลากหลาย เช่น ภาพรวมการให้บริการที่ตรงตามความ
ต้องการขององค์กร ประสบการณ์ในการทำงานและการ
ให้บริการ เป็นต้น 

57. สพจ.สงขลา การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การกำหนดขอบเขตงาน 
(TOR) ขาดความรัดกุม 

การเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับ
จ้างบางราย 

2 1 2 
ต่ำมาก 

การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
โดยมีความละเอียด ชัดเจน และรัดกุม 

2. การคัดเลือกผู้รับจ้าง การเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับ
จ้างบางราย 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. การกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
2. การเชิญหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
และพิจารณาผล 

3. การตรวจรับงาน การรับผลประโยชน์ของผู้ตรวจ
รับงานจ้าง 

1 2 2 
ต่ำมาก 

กำหนดให้มีการติดตาม กำกับ ด ูแล ให้งานเป็นไป 
ตามขอบเขตงาน (TOR) 

58. สพจ.สตูล การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจขาด
ความเชี่ยวชา ทำให้การจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดปัญหาและอาจส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
ปานกลาง 

 
 

 

1. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าอบรมหลักสูตรการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุอย่าง
เคร่งครัด 

59. สพจ.
สมุทรปราการ 

การใช้รถยนต์สำนักงาน 1. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ของสำนักงานอาจมีอาการ
ใช้รถยนต์สำนักงานเพื่อกิจ
ธุระส่วนตัว 

1. บุคลากรผู้ใช้รถยนต์สำนักงาน
อาจสั่งให้พนักงานขับรถยนต์
สำนักงานขับออกนอกเส้นทาง
ในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

3 
 
 

2 
 

6 
ต่ำ 
 

1. สร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้งานรถยนต์สำนักงาน ตระหนักถึง
ผลเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
2. กำหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ เช่น 
ระบุสถานที่ท่ีจะไปชัดเจน พร้อมท้ังระบุระยะทาง เพื่อใช้
ตรวจสอบกับเลขไมล์รถยนต์ของการใช้งานรถในครั้ง 
3. พนักงานขับรถยนต์ต้องเบิกและคืนกุญแจกับฝ่าย
บริหารทั่วไปประจำทุกวัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.
สมุทรปราการ 

  2. บุคคลากรอาจมีการใช้รถยนต์
สำนักงานในการออกไปทำธุระ
ส่วนตัว 

2 
 

2 
 

4 
ต่ำ 
 

การที่ผู้ใช้รถยนต์อาจคิดว่าไม่มีใครรู้เห็น หรือใช้ข้ออ้างว่า
ไปราชการ และมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านการเงินเกี ่ยวกับต้นทุนค่า
พลังงานเช้ือเพลิง รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุใน
ระหว่างการใช้ยานพาหนะเพื่อไปทำธุระส่วนตัว ดังนั้น ควร
มีมาตรการแนวทางป้องกัน ดังนี้ 
1. การสร ้างการร ับร ู ้ ให ้ผ ู ้ ใช ้งานรถยนต์สำนักงาน 
ตระหน ักถ ึ งผลเส ียหร ือผลกระทบท ี ่อาจเก ิดขึ้น 
2. กำหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ เช่น 
ระบุสถานที่ท่ีจะไปชัดเจน พร้อมท้ังระบุระยะทาง เพื่อใช้
ตรวจสอบกับเลขไมล์รถยนต์ของการใช้งานรถในครั้ง  
3. กรณีการขอใช้รถยนต์สำนักงาน ควรมีการขอใช้ก่อน
ล่วงหน้าทุกครั ้ง และแนบหนังสือมอบหมายภารกิจ/
หน้าท่ีในการใช้รถสำนักงานทุกครั้ง (ถ้ามี) 
4. พนักงานขับรถยนต์ต้องเบิกและคืนกุญแจกับฝ่าย
บริหารทั่วไปประจำทุกวัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือ
ยอมร ับส ิ ่งของ/เง ินจาก
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

1. เจ ้าหน้าที ่ เร ียกร ับ หรือ
ยอมรับสิ่งของ จากผู้รับบริการ 
เพื่อแลกกับการบริการที่พิเศษ
เกินกว่าการบริการตามปกติ 

4 
 

4 
 

16 
สูง 
 

บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีการเรียกรับ แต่เป็นเพียงการ
รับเนื่องจากเป็นสินน้ำใจจากผู้รับบริการเท่านั้น แต่หาก
เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนการให้บริการเนื่องจากมีพยาน 
หลักฐานว่าเจ้าหน้าที่มีการรับสิ่งของ/เงินจริง และมีการ
ปฏิบัติติหน้าที่ที่ให้สิทธิพิเศษกับผู้รับบริการบางรายจริง 
อาจส่งผลเสียและผลกระทบต่ออย่างรุนแรงทั ้งต ่อตัว
เจ้าหน้าที ่ และชื ่อเสียงของหน่วยงาน ดังนั ้น ควรมี
มาตรการแนวทางป้องกัน ดังนี้ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.
สมุทรปราการ 

      1. ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร และมีการให้ความรู้
เกี ่ยวกับเรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและบทลงโทษ 
2. รณรงค์และให้ความรู ้เก ี ่ยวกับนโยบาย “No Gift 
Policy” และ “MOC Zero Corruption” 
3. ปลูกฟังแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

2. เจ ้าหน้าที ่ เร ียกร ับ หรือ
ยอมรับเงิน จากผู้รับบริการ ใน
ลักษณะของการเก็บค่าบริการ
เพิ่มเติม 

3 
 

5 
 

15 
สูง 
 

ปัจจุบันไม่มีนโยบายรับเงินสดในการชำระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ แล้ว แต่บางครั้งผู้รับบริการอาจไม่ทราบและไม่สะดวก
ที่จะชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือบัตรเครดิต จึงอาจ
เกิดเหตุการณ์ที่ผู้รับบริการร้องขอให้ผู้ให้บริการชำระเงิน
ให้แทน แล้วจ่ายคืนด้วยเงินสด ในกรณีนี้ หากมองว่าเป็น
การบริการที่เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและได้รับประโยชนส์ูงสุด 
ก็จะไม่เป็นความเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกัน หากเจ้าหน้าที่
มีการเรียกรับเงินเพิ่มเติม ในลักษณะเป็นการคิดบริการการโอน
หรือการทำรายการเพิ่มเติมจากผู้รับบริการจะถือเป็นการ
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น ควรมีมาตรการแนวทางป้องกัน ดังนี้ 
1 ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
บทลงโทษ และเน้นย้ำเกี่ยวกับการมีจิตใจให้บริการอย่าง
เต็มที่และสุจริต และหลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.
สมุทรปราการ 

      2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนและ
ผู้รับบริการว่า สำนักงานฯ งดรับชำระค่าธรรมเนียมด้วย
เงินสด ให้ผู้รับบริการเตรียมพร้อมสำหรับการชำระเงินด้วย
วิธีอื่น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น 
3 อาจมีการติดกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน เพื่อใช้ใน
การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงหากมีการ
ร้องเรียนว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น อาจใช้ภาพวีดีโอจาก
กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานได้ว่า มีเหตุการณ์ดังที่มีผู้
ร้องเรียนว่ามีการเรียกรับเงินสดนั้น เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

3. การจดัซื้อจัดจา้งโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรแนะนำคนรู้จักให้
มารับงาน ซึ่งอาจมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ส่วนต่างจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3 
 

4 
 

12 
ปานกลาง 

 

บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจเห็นว่าการแนะนำให้คนรู้จักมารับ
งานจ้างนั้น อาจมองเห็นในศักยภาพการทำงานของ
บุคลากรดังกล่าว แต่ในการแบ่งปนัผลประโยชน์ส่วนต่าง
จากการจ้างนั้น ไม่อาจควบคุมได้ ดังนั้น ควรมีมาตรการ
แนวทางป้องกัน ดังนี้ 
1 ใช้เกณฑ์การประเมินราคาค่าจ้างเปรียบเทียบกับความ
คุ้มค่าของงานจ้าง 
2 ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานโดยสุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ 

2 การเลือกใช้บริการจากผู้
ให้บริการ/ผู้รับจ้าง/ผู้จำหน่าย
รายเดิมทุกครั ้ง อาจนำไปสู่ 
การร ับส ินบนหรือส ่วนแบ่ง
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

4 
 

4 
 

16 
สูง 
 

บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจเห็นว่าการเลือกใช้บริการจากผู้
รับจ้างรายเดิมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ 
เชื่อถือได้ และมีความรวดเร็วในการดำเนินการเอกสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในกรณีนี้ ก็อาจจะนำไปสู่
การรับสินบนหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ได้ ซึ่งการได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่
สามารถป้องกันได้ ดังนี้ 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.
สมุทรปราการ 

      1 การสบัเปลีย่นเจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ช่วยลดการผูกสัมพันธ์สนิทสนมที่อาจนำไปสู่การติดสินบน 
2 หาผู้ให้บริการ/ผูร้ับจ้าง/ผู้จำหน่ายหลาย ๆ ราย เพื่อ
เป็นตัวเลือกในการจัดซื้อจดัจ้าง 
3 การเปรียบเทียบราคาทีม่ีการเสนอกับราคาตลาดอย่าง
รอบคอบและใช้เกณฑ์การประเมินราคาค่าจ้างเปรียบเทียบ
กับความคุ้มค่าของงานจ้าง 
4  ปลูกฝังจติสำนึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานโดยสุจรติ
และผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ 

60. สพจ. 
สมุทรสงคราม 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การจดัหาพัสด ุ 1. การจดัหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและ
แสวงหาผลประโยชน์จาก
ตำแหน่งหน้าที ่

3 3 9 
ปานกลาง 

1. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการจดัซื้อจัดจา้งอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ
รายงานสรุปเสนอให้หัวหน้าส่วน รับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าเคร่งครัด 

2. การใช้รถราชการ 1. การใช้รถราชการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ การใช้รถ 
2. ผู้ขอใช้รถราชการอาจละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ 
3. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง 
ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ 

3 4 12 
ปานกลาง 

1. การควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการใช้รถของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำ
รายงานสรุปการใช้รถ พร้อมรายงานเสนอให้ผู้รับผิดชอบ/
หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้รถของทางราชการอย่าเคร่งครัด 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

61. สพจ.สมุทรสาคร การดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 

1. การเขยีนโครงการ 1. ความคุม้ค่าของโครงการ 
2. การตั้งงบประมาณ 

5 
 

3 
 

15 
สูง 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ
ความสำเร็จและผลที่จะได้รับของโครงการ 
2. การเปรียบเทียบกับโครงการที่เหมือน หรือการมีความ
คล้ายคลึงกันท่ีได้มีการดำเนินการไปแล้ว 

2. การจดัซื้อจัดจา้ง 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. การกำหนดราคากลางและ
คุณลักษณะ/ขอบเขตงาน 
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 
 

4 
 

16 
สูง 

1. การกำหนดคุณสมบตัิของคณะกรรมการทีก่ำหนด 
ราคากลางคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ
คณะกรรมการพิจารณาผล เช่น ไม่เป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผูร้ับจ้าง เป็นต้น เพื่อป้องกันอาจมีการ
ล็อคสเปคหรือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผูห้นึ่ง และการ
เผยแพรร่ายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน 
2. มีช่องทางการรับฟังความคิดเหน็/ข้อร้องเรียน 

3. การตรวจรับงาน 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. การตรวจรับพัสดไุม่เป็นไป 
ตามขอบเขตงาน 

4 
 

3 
 

12 
ปานกลาง 

1. การกำหนดคุณสมบตัิของคณะกรรมการตรวจรับงาน 
เช่น ต้องไม่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผล และเผยแพร่
รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน 
2. การจดัทำเอกสารการตรวจรับและเผยแพรต่่อ
สาธารณชน 

4. การเบิกจ่าย 1. การเรียกรับผลประโยชน์ 
2. เอกสารการเบ ิกจ ่ายไม่
ครบถ้วน 

3 
 

4 
 

12 
ปานกลาง 

1. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายและมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
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หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

62. สพจ.สระแก้ว การจัดหาพัสดุ 1. การจดัหาพัสด ุ
(การจัดซื้อ/จัดจ้าง) 

1. การจัดหาพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. การม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียใน
ตำแหน่งหน้าที ่

2 2 4 
ต่ำ 

1. ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดโดยให้
ผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงาน 
2. มีการเปรียบเทียบและสำรวจราคาของวัสดุ/ครุภัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ ก่อนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2. การใช้รถราชการ 1. อาจมีการใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบฯ  
2. ผู ้ใช้รถราชการอาจละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ 

2 1 2 
ต่ำมาก 

1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัตติามระเบยีบฯ 
ว่าด้วยรถของราชการ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด  
2. กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้รถราชการ พร้อมรายงาน
เสนอให้ผูร้ับผดิชอบ/หัวหน้าส่วนรับทราบทุกครั้ง 
3. จัดทำให้มีทะเบียนคุมการเติมน้ำมันเช้ือเพลิงรถราชการ
แต่ละคันและมีการบันทึกเลขไมลท์ุกครั้ง 

63. สพจ.สระบุร ี การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดทำรา่งขอบเขตงาน
จ้าง (TOR)   

การจัดทำขอบเขตงานจา้ง (TOR)  
อาจไมล่ะเอียดรดักุม  

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. การเชิญผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการ
กำหนดร่างขอบเขตงาน 
2. กำหนดให้มีการหารือคลังจังหวัดและตรวจสอบภายใน
จังหวัดก่อนดำเนินการจัดทำรา่งขอบเขตงานให้บุคลากร
ผู้ไดร้ับมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุ/บริหารโครงการ 
เข้ารับการอบรมเสรมิสร้างความรูด้้านการจดัซื้อจัดจา้ง 

64. สพจ.สิงห์บุรี การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพสัด ุ

 
 

 

อาจไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุโดยตรง อาจทำให้ 
ไม่ม ีความรู ้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

2 
 

2 
 

4 
ต่ำ 

1. จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่เพ่ือลด 
ข้อผิดพลาด  
 



- 55 - 

หน่วยงาน กระบวนงาน ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.สิงห์บุรี       3. ควบคุม กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์  
แนวทางการจัดซื้อจ้างจัดอย่างเคร่งครัดในการพิจารณา 
ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้าน
ราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ 
ที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนในตำแหน่งหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย 
5. การกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังให้มีผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุโดยเฉพาะ 

65. สพจ.สุโขทัย การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) 1. การขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง 
2. การดำเนินขอบเขตงานจ้าง
(TOR) ไม่จัดเจนครบถ้วน 

3 3 9 
ปานกลาง 

1. การส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้มีกรณีศึกษาเวียนให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

66. สพจ.สุพรรณบุรี 1. การจัดซ้ือจัดจ้าง  1. การจดัซื้อจัดจา้ง 1. การกำหนดหล ักเกณฑ์  
(TOR) ที ่อาจเอ ื ้อประโยชน์
อย่างไม่เป็นธรรม 

3 5 15 
สูง 

1. การจดัตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
2. กำหนดให้มีการตรวจสอบกำกบัดูแลการดำเนินหน้าท่ี  
3. การจดัให้เจ้าหน้าท่ีนอกกลุ่มงานมีส่วนร่วมดำเนินการ 
4. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
บทลงโทษ 

2. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 

2 3 6 
ต่ำ 

ตรวจสอบ กำกับดูแล อบรมให้ความรู้เจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบต่างๆ 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.สุพรรณบุรี  2. การจดัทำโครงการ เอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 2 6 
ต่ำ 

การเชิญหน่วยงานภายนอกให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการจัดทำโครงการ  

2. การจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 1. การประวิงเวลาเพื ่อเรียก 
รับสินบน 

2 5 10 
ปานกลาง 

1. การมีเอกสารรับรองการดำเนินการแผนกระบวนงาน
ต่างๆ 
2. การมีจัดให้มีช่องทางร้องเรียนสำหรับประชาชน 

2. อาจมีการแอบอ ้างเพื่อ
ผลประโยชน์ส ่วนตนในการ
ปฏิบัติงาน 

2 5 10 
ปานกลาง 

การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนสำหรับ
ประชาชน 

67. สพจ.สุราษฎร์ธานี ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง การใช ้รถส ่วนกลางของ
สำนักงานฯ และการเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง 

การเติมน้ำมันรถราชการไม่
สัมพันธ์กับการใช้งานจริงและ
ไม่ได้จัดทำอัตราสิ้นเปลืองการ
ใช้พลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง) 

2 
 

2 
 

4 
ต่ำ 
 

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันฯ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการเซ็นรับน้ำมันไปเติม พร้อมทั้ง
ลงลายมือช่ือเป็นผู้ตรวจรับน้ำมันฯ  ด้วยทุกครั้ง 

68. สพจ.สุรินทร์ การจัดจ ้างจ ัดงานแดง
และจำหน่ายสินค้า 

ขบวนการจัดจ้างงาน 1. อาจมีความเสี่ยงใช้ดุลยพินิจ
คณะกรรมการจัดทำ TOR และ
ตรวจรับงานจ้างฯ 
2.อาจใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการ
ในการกำหนดเงื ่อนไขคัดเลือก
ผู้ประกอบการ 
3. อาจใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ท่ี
ผู้ควบคุมงานฯ 

2 2 4 
ต่ำ 

 

1. ลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะ 
2. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและประกาศเผยแพร่ใน
ระบบ เพื่อให้ผู้สนใจทราบ/ยอมรับ ก่อนยื่นข้อเสนอ 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น/ภาคเอกชน ร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

69. สพจ.หนองคาย การจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การจดัหาพัสดุ/จดัจ้าง การแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่เฉพาะ
ภายในหน่วยงานเป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 2 4 
ต่ำ 
 

1. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและการสร้างความ
ตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เอกสารหลักฐาน 
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษทางการทุจริต 
2. การกำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ และ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยา่ง
เคร่งครัด 
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การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.หนองคาย  2. การร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) 

การจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือ เจาะจง
รายละเอียดพัสดุให้กับผู ้รับ 
จ้างรายใดรายหนึ่ง 
 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. การส ่งเสร ิมความร ู ้ความเข้าใจและสร ้างความ
ตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ การร่าง 
TOR ที่เป็นกลาง และโทษทางการทุจริต 
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการควรแต่งตั้งข้าราชการจาก
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ
ร่างขอบเขตของงานด้วย 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างผู ้มีประสบการณ์/
เชี ่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น 

3. การพิจารณาผลการ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

การพิจารณาผลการประกวด
ราคาไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ที่ถูกต้อง ชัดเจนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

1 1 1 
ต่ำมาก 

1. การส่งเสริมให้ความรู ้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี ่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ การ
พิจารณาผลการประกวดราคาที่ชัดเจน โปร่งใสเป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ และโทษทางการทุจริต 
 2. การแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาผลควรแต่งตั้ง
ข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย  

4. การตรวจรับพัสด ุ การตรวจรับพัสดุไม่ถ ูกต้อง 
ครบถ้วนตามสัญญา/TOR ที่
กำหนด และไม ่ เป ็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  

1 1 1 
ต่ำมาก 

 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
แก่เจ้าหน้าที่เกี ่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั ้นตอนการ
ตรวจรับพัสดุที่ชัดเจนโปร่งใสและโทษทางการทุจริต  
2. การแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรแต่งตั้ง
ข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

70. สพจ.หนองบัวลำภู การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายเงิน 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบ 
 
 

1. เอกสารการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง                            
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปฝ ึกอบรมไม่ เหมาะสมไม่
ถูกต้อง 
3. การเบิกจ ่ายโครงการไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
ต่ำมาก 

 
 
 
 
 
 

1. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริหารงานคลัง(การเงินบัญชีและพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน                              
2. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดทำคู่มือฉบับ
ย่อเพื่อแจกจ่ายผู้ปฏิบัติงาน                                                                        
3. มีกรควบคุมและตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตาม
โดยหัวหน้ากลุ่มงาน                                                 
4. ผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ความสำคัญของการ
ควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยงให้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ โดยเคร่งครัด                        

2. กระบวนการบริหารรถ
ราชการ 
 

1. ไม่ได้จัดทำใบอนุญาตใช้รถ
และบันทึกการใช้รถ 
2. เลขไมล์ในการบันทึกการใช้
รถกับรายงานการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงไมส่ัมพันธ์กัน 
3. การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ
น้ำมันเชื ้อเพลิงแต่การบ ันทึก  
ยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 

1 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
ต่ำมาก 

 
 
 
 
 

 

1. กำชับกำกับให้มีการจดัทำใบอนุญาตใช้รถและบันทึก
การใช้รถทุกครั้ง 

2. กำหนดเกณฑ์ การใช้นำมันเชื้อเพลิงชองรถแต่ละคัน
ทุกปีงบประมาณ 

3. กำกับผู้ใช้รถ เจ้าหน้าท่ีทุกรายให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ 

4. หน่วยงานจัดทำประวัตซิ่อมบำรุงของรถแต่ละคันและ
บันทึกให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบ 

71. สพจ.อ่างทอง 

 
1. การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง
และพัสด ุ

1.  การ เอ ื ้ อประ โยชน์  
ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

การดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง
อาจมีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้อง
มีการติดต่อกับภาคเอกชนใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น การ
เสนอราคา, การกำหนดราคา
กลาง, การเปิดเผยข้อมูลจดัซื้อ
จ ัดจ ้าง, การตรวจร ับพัสดุ ,
ความสัมพันธ์กับภาคเอกชน 

1 2 2 
ต่ำมาก 

1. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ให้ข้าราชการถอืปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี และ
การประพฤตมิิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ.อ่างทอง       4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตให้ครอบคลมุและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง
จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกยีจการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. การจดัซื้อจัดจา้งภายใน
หน่วยงาน 
 

การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไป 
ตามแผน 
 

1 2 2 
ต่ำมาก 

 

1. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อจัด
จ้างที่ตรงตามความต้องการใช้งาน และสอดคล้องกับ
งบประมาณที ่ได้ร ับ เพื ่อให้การจัดซื ้อจัดจ้างเป ็นไป 
ตามระเบียบได้ตามวัตถุประสงค์ 
2. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างให้จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างราย
เดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
พร้อมท้ังจัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
4. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. ส ่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาความร ู ้แก่บ ุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
6. หากพบว่ามีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย 
ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปกป้องผู้กระทำผิด 
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(ต่อ) สพจ.อ่างทอง       7. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยง
ต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ การมอบนโยบายของผู้บริหาร
และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  

2. การให้บริการด้าน
การจดทะเบียนธุรกิจ 

การเรยีกรับผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือ
สินบน เช่น การรับของขวัญ
จากบุคคลอื ่น เพ ื ่อช ่วยให้
บุคคลนั ้นได้รับผลประโยชน์
จากองค์กร 
 

2 3 6 
ต่ำ 

๑. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. การจัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมี
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และรวดเร็ว 
3. การกำหนดมาตรการ และบทลงโทษจากการเรียกรับ
ผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

72. สพจ. อุดรธานี 
 

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิธี E-bidding 

การจัดหาผู้รับจ้างที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุ 

1. การกำหนด TOR ที่ไม่รัดกุม 
2. บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบและวิธีการ
ดำเนินงาน 

2 4 8 
ปานกลาง 

1. มีการจัดให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
2. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

2. การจดทะเบียน 
นิติบุคคล 

การเร ียกรับสิ ่งตอบแทน
จากผู้รับบริการเพื่อให้ไดร้ับ
การบริการในลำดับแรกๆ 

1. ผู้รับบริการต้องการความ
เร่งด่วนอาจมีการขอลัดคิว 

5 
 

3 
 

15 
สูง 

1. การจัดคิวออนไลน์หรือจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดจำนวน
ผู้มาใช้บริการ ณ หน้าเคาน์เตอร์ 
2. มีการจัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับริการได้รับทราบโดยทั่วถึง 
3. มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร 
ในการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

2. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากเกนิ
กว่ากำลังเจ้าหน้าที่อาจมีการ
ขอลัดคิว 

4 
 

5 
 

20 
สูงมาก 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

73. สพจ.อุทัยธานี การจัดซื ้อจัดจ้างและ
การจัดหาวัสดุ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาวัสดุ 
 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
หลายขั ้นตอนอาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย 
๒. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มีมากและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

๓ ๓ ๓ 
ต่ำ 

1. มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัต ิงานต้องศึกษา กฎระเบียบที่
เกี ่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อปฏิบัต ิได้ถ ูกต้องตาม
กฎระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยน 
3. มีหัวหน้าฯ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและสอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานคลังจังหวัด 
หน่วยตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาแนะนำในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

74. สพจ. อุตรดิตถ์ 
 

1. การบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน 

การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 

1. ความเช่ียวชาญความชำนาญ
การของผู้ปฏิบัติ หรือการกลั่น
แกล้งทางการค้า 

1 4 4 
ต่ำ 

1. การอบรมเจ้าหน้าที่เพื ่อให้มีความพร้อมในการรับ 
เรื่องร้องเรียน  
2. การวางแผนก่อนออกตรวจสอบ และคัดกรองประเด็น
ที่สามารถยุติได้โดยไม่ต้องประสานหน่วยงานอื่น 

2. การดำเนินงานด้าน
การกำกับดูแลคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

การดำเนินงานด้านการกำกับ
ดูแลคุ้มครองผู้บริโภค 

การบังค ับใช้กฎหมายอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรมและไม่เกิดผล
กระทบต่อส่วนรวม 

1 4 4 
ต่ำ 

1. การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏบิัติ 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้

3. การจัดทำร่างขอบเขต
งานจ้าง (TOR)/ตรวจ
รับงาน  
 

1. ขั้นตอนการจดัทำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) 
มีเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำ
ให้ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 
และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างอาจจะ
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่
เป็นธรรม 

1 5 5 
ต่ำ 

1. การให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 
2. การมอบหมายเจ้าหน้าที ่ในการจัดทำร่างขอบเขต 
ของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อจะจ้าง ที่มความรู้ ความชำนาญ และเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานซื้อจ้างนั้น เป็นกรรมการ 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(ต่อ) สพจ. อุตรดิตถ์  2. ขั้นตอนการตรวจรับงาน 1. งานจ้างที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกำหนดอาจมีความเสี่ยง
ในการรับผลประโยชน์ 
2. กรรมการตรวจรับงานไม่มี
องค์ความรู้ในงานท่ีตรวจรับ 

1 5 5 
ต่ำ 

เชิญผู้เชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณ์ หรือผู้ที่มีองค์ความรู้มา
เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้พิจารณาได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. การรับชำระค่าธรรม 
เน ียมการจดทะเบียน/
รับรองเอกสาร/หนังสือ
รับรองนิติบุคคล 

การรับชำระค่าธรรมเนียม
ผ่านเครื่อง EDC ในรูปแบบ 
QR Code 

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมไม่ตรง
ก ับยอดเง ิน QR Code ที ่ ให้
ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม 

1 1 1 
ต่ำมาก 

มีการตรวจทานการรับเงินค่าธรรมเนียมทุกครั้ง ก่อนและ
หลังการสร้าง QR Code ผ่านเครื ่อง EDC เพื ่อให้การ
ชำระเงินถูกต้อง ครบถ้วน 

5. การคัดเลือกผู้ประกอบ 
การเข้าร่วมงานแสดง
และจำหน่ายสินค้า 

การส่งผู้ประกอบการเข้า
ร่วมงานแสดงและจำหน่าย
สินค้ากับหน่วยงานใน พณ. 

ส่งผู ้ประกอบการรายเดิมเข้า
ร่วมงานตลอดเนื่องจากได้รับ
สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน 

1 2 2 
ต่ำมาก 

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการรับสมัครผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า อย่างชัดเจน โดยไม่
เลือกเฉพาะเจาะจง 

6. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  

1. การจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนทำให้
ไม่เวลาเวลาพิจารณารอบคอบ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาจาก
ตำแหน่งอื่นไม่ใช่ตำแหน่งเฉพาะ 
ทำให้ขาดความเชี่ยวชาญและ
ความชำนาญ 

4 4 16 
สูง 

1. ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบให้ถูกต้องแม่นยำ ให้
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และมี
การปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
2. หารือและขอข้อแนะนำจาก เจ้าหน้าที่คลังจังหวัด 
และตรวจสอบภายในจังหวัด 

75. สพจ.อุบลราชธานี การจัดซื้อจัดจ้างประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

1. การจัดทำขอบเขตของ
งานจ้าง (TOR) 

การจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์
แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 

1 4 4 
ต่ำ 

1. การกำหนดให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ร่วมเป็น
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
2. การกำหนดให้มีการกำกับดูแลให้การร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
3. การกำหนดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
วิธีการหลักเกณฑ์การร่าง TOR ที่เป็นกลาง และตระหนัก
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 



 
 
 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

1. ความเป็นมา  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก 
ในการสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) และเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไป
ด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเฝ้าระวังและลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติ 

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
2.2 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา

การใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.4 เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

และลูกจ้างเหมาในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในส่วนต่างประเทศ 

4. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1 นิยามผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest: COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล

ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัว มากจนมีผลต่อการตัดสินใจ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 



 
 

4.2 การกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) การรับผลประโยชน์ต ่าง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ หรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
2) การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด  
3) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 

การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐและไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเองเคยมี
อำนาจควบคุม กำกับ ดูแล 

4) การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่รัฐตั้งบริษัทดำเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน หรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา โดยอาศัยตำแหน่ง
ราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

5) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง  

6) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน 
การนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่รัฐมนตรี
อนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่/บ้านเกิดตนเอง หรือใช้งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 

4.3 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
2) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อ

บุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง/พวกพ้อง/ผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษ 
หรือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 

3) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช้เวลา/เงิน/ทรัพย์สิน/บุคลากร/
บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไป เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องของตนเอง 

4) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ
กระทำการหรือปฏิบัติการใดให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์ไม่ว่าจะรูปแบบเงิน ทรัพย์สินอื่น ๆ หรือกระทำการอื่นใดที่
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

5) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่เรียก/รับ/ยอมจะรับ/ยอมให้
ผู้อื่นเรียกรับ/ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ ไม่ว่าก่อน/หลังดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณี โดยมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

6) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ไม่เสนอ/อนุมัติโครงการ/ 
การดำเนินการ/การทำนิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือพวกพ้องจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 



 
7) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด 

4.4 กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) มีคู่มือ/เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 

หรือมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจ
ที่อาจนำมาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
และ/หรือผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 

2) มีการติดตามทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

3) การติดตามทบทวนและรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
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แนวทางปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

1. ความเป็นมา 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมภิบาลและ
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมี
คุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ เฝ้าระวัง และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรกำหนด
แนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน เพ่ือการป้องกันทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดโอกาส
ในการรับสินบน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติกรณีการป้องกันการ
รับสินบนอย่างเคร่งครัด 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้อำนาจ
หน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ หรือ ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 

2.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม
และความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เหมาในส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ 
4. การรับสินบน 

 4.1 คำนิยาม 
สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การ

ยอมรับการให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการ
หรือไม่กระทำการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ทรัพย์สิน ทรัพย์ และวัตถุไม่มีรูปร่างซึง่อาจมีราคาและอาจถือเอาไวได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น 
ประโยชน์อื่นใด หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น 



-2- 

4.2 แนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน 
1) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน

ของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือการให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ จะต้องไม่เรียก รับ 
หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือประโยชน์สำหรับตนเองหรือของผู้อื่น  

3) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด 

4) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ เมื่อผู้ใดพบเห็นการ
กระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นได้ตามช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ 

5) ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ ดำเนินการใด ๆ ที่อาจ
เสี่ยงต่อการให้ หรือ รับสินบน ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 

5.1)  การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

5.2) การรับบริจาค ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและกระทำอย่างโปร่งใสพร้อมกับมีวัตถุประสงค์  
ในการรับบริจาคท่ีชัดเจนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

4.3 กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน 
1) มีคู่มือหรือมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/คู่มือ

การปฏิบัติงาน หรือมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจ
ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/
คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 

2) มีการติดตามทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุง
หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

3) มีการติดตามทบทวนและรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนงานที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

4) มีการจัดประชุมหารือเพ่ือทบทวนความเสี่ยงในกระบวนงานที่ ข้าราชการและบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีโอกาสในการรับสินบน 

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



การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2565 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ ……………. เดือน …………………………. พ.ศ. ……………… 

หน่วยงานที่ประเมิน  

กระบวนงาน  

ประเด็นความเสี่ยง  

ปัจจัยความเสี่ยง  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 

สถานการณ์ดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
   เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
   เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
   เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการ
ความเสี่ยง 

   ลดลง 
   ไม่ลดลง 
   มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น 
   ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
   เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 

ปัญหา/อุปสรรคการ
ดำเนินงานตามมาตรการ
ความเสี่ยง 

…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
..................................................................................................................................... 

แนวทางการแก้ไขปัญหา/
อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 

ผู้รายงานความก้าวหน้า : …………………………………………………………ตำแหน่ง……………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์  : ……………………………………………………..........…… 

ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : …………………………………………………ตำแหน่ง………………………………………… 

เอกสารแนบ 4 


