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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง 
 

ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) ได้ตระหนัก 
ถึงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ. จึงได้จัดท ำแนวทำงในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักกำรจัดกำรทุจริตจัดซื้อจัดจ้ำงและมำตรกำรควบคุมและต่อต้ำนทุจริต 
ในงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำกเป็นประเด็นที่ยังมีควำมเคลือบแคลง มีโอกำสเกิดได้เสมอ และตรวจจับหรือพิสูจน์ 
ได้ยำกหำกยึดแต่เพียงกำรด ำเนินขั้นตอนให้ถูกต้องตำมระเบียบและข้อบังคับ โดยประเด็นที่มักพบในกำรเกิด  
ควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ต้องวำงมำตรกำรควบคุมและต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นรำยกรณีอย่ำงเพียงพอ 
และเหมำะสม 
 

ประเดน็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรการควบคุมและต่อต้านการทุจริต 

1. ผู้บริหำรระดับสูงแทรกแซงและสั่งกำร 
กดดัน บีบบังคับให้บุคลำกรระดับปฏิบัติกำร 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ท ำตำมควำมต้องกำร ในลักษณะของกำร 
ใช้อ ำนำจ ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

1.1 เพิ่มหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขในด้ำนควำมโปร่งใสในกรณ ี
ที่ใช้วิธีกำรเลือกผู้เสนองำนเพียงรำยเดียว โดยไม่มีกำร 
เปิดเผยข้อมูล ด้วยกำรเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงที่มำ 
และข้อด-ีข้อเสยีของผู้ที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรเสนองำน 
ตั้งแต่ 2 รำยขึน้ไป และเกณฑ์ในกำรตัดสินใจเลือก 
ผู้เสนองำนรำยที่ดีที่สุด บนควำมคุ้มค่ำและผลประโยชน ์
แก่องค์กร 

1.2 เพิ่มหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขในกำรใช้ผู้เสนองำนรำยเดียว 
(1) สัดส่วนเพดำนสูงสุดของผู้รับงำนรำยเดียว 

(Single Limits)  
(2) ระยะเวลำ หรือจ ำนวนรอบสูงสุดของกำรใช้ผู้รับงำน

รำยเดิมต่อเน่ืองกัน 
(3) กำรวัดแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและผลลัพธ ์

ที่เกิดของผู้รับงำนอย่ำงเข้มข้น และด้วยควำมถี่ 
มำกกว่ำรำยที่มำจำกกำรประมูล 

1.3 จัดท ำคู่มือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดียวที่ป้องกันกำร 
แทรกแซงของผู้บริหำร 

2. เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อมีกำรติดต่อกับผู้เสนองำน 
เพื่อหำรือเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และน ำเสนอกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นไปตำม 
ข้อตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

2.1 เพิ่มหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกกรณี 
ต้องมีกระบวนกำรเชิญชวนทั่วไปแบบเปิดเผยและ 
เปิดโอกำสให้ผู้เสนองำนหลำยรำยเข้ำถึงได้ 

2.2 จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินกำรในกำรริเริ่มและน ำเสนอ 
ขออนุมัติหลักกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ระบุรำยละเอียด 
รำยกำรและกิจกรรมที่ต้องท ำให้ครบถ้วน รวมถึง 
ควำมโปร่งใส เที่ยงธรรม ไม่ล ำเอียง และรับรองตนเอง 
ว่ำด ำเนินกำรครบถ้วนตำมรำยละเอียด 
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2.3 เพิ่มหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขในกำรประเมินทำงเทคนิค 
และควำมคุ้มคำ่ในเชิงพำณิชย์ให้ชัดเจนแต่ละกรณ ี
เป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนดกรอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

2.4 เพิ่มขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบ 
ผู้เสนองำนในเชิงของกำรทุจริตโดยหน่วยงำนอื่น 
ที่แยกต่ำงหำกจำกเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ หรือน ำเสนอ 

2.5 จัดท ำ Standard Template เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร 
เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและต่อต้ำนกำรทุจริต 

3. กำรน ำเสนอ ลงนำมเอกสำรไม่ได้กระท ำ 
โดยผู้ที่มีอ ำนำจกระท ำกำร ท ำให้ไม่มีผล 
ทำงกฎหมำย 

3.1 ก ำหนดเอกสำรหลักฐำนที่ต้องรับรองโดยผู้ออกเอกสำร 
โดยเฉพำะเอกสำรทำงรำชกำร ต้องขอรับรองส ำเนำ 
จำกหน่วยงำนรัฐ หรือเอกสำรจำกหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช ่
ผู้เสนองำน ต้องรับรองจำกเจ้ำของเอกสำรนเท่ำนั้น 

3.2 ก ำหนดเอกสำรหลักฐำนส ำคญับำงรำยกำรของ 
ผู้เสนองำนที่ต้องลงนำมต่อหน้ำพยำนที่เป็นของ 
ผู้ว่ำจ้ำงแทนกำรส่งเอกสำรเปล่ำไปให้ลงนำมภำยนอก 
ที่ไม่อำจตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จริงของผู้ลงนำมว่ำ 
เป็นผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำร 

3.3 ก ำหนดเงื่อนไขส ำคัญที่ไม่ยนิยอมให้ใช้กำรมอบอ ำนำจ 
กระท ำกำร แตผู่้มีอ ำนำจกระทำกรต้องลงนำมเอง 

3.4 ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้กำรลงนำมในเอกสำรส ำคัญ 
กระท ำโดยหน่วยงำนอื่นในองค์กร เพื่อสอบยันกับ 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 

4 กำรแบ่งวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แตกออก 
เป็นหลำยรำยกำร เพื่อให้วงเงินอยู่ในอ ำนำจ 
กระท ำกำร แต่ยังใช้ผู้เสนองำนรำยเดียวกัน 
ท ำงำนพร้อมกันในหลำยสญัญำจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือใช้ผู้เสนองำนกลุ่มเดียวกันโดยไม่นับรวม 
เป็นกลุ่มผู้เสนองำนรำยเดียวกัน 

4.1 ก ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมป้องกันกำรแบ่งวงเงิน โดย 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ว่ำ กรณีใดที่ผู้เสนองำนรำยเดียวกัน 
สำมำรถรับงำนหลำยสัญญำพร้อมกันในเวลำเดยีวกัน 
หรือสำมำรถรบังำนต่อเนื่องกันได ้

4.2 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค ำว่ำงำนต่อเนื่องกัน 
ที่ต้องใช้ผู้รับงำนรำยเดียวกันหรือรำยเดิมต่อเนื่องกัน 
ให้ชัดเจน ว่ำเกิดประโยชน์หรือควำมจ ำเป็นอย่ำงไร 
ที่มิใช่กำรเอื้อประโยชน์ 

4.3 ก ำหนดเงื่อนไขกำรตรวจสอบเพิ่มเติม กรณีใช้ 
ผู้รับงำนรำยเดียวกันที่รับงำนตั้งแต่ 2 งำนในเวลำ 
เดียวกันว่ำ มีคุณสมบัติ บุคลำกร องค์ประกอบที ่
ครบถ้วนเพียงพอ แยกทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน 
ที่สะท้อนว่ำสำมำรถรับงำนพร้อมกันได้ โดยมีควำม 
สมเหตุสมผล ไม่ทับซ้อนกัน ไม่ใช่ทีมงำนคนเดียวกัน 



3 

ประเดน็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรการควบคุมและต่อต้านการทุจริต 

4.4 กำรจัดท ำกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนกำร 
ปฏิบัติงำนของแต่ละทีมในแตล่ะสัญญำแยกจำกกัน 
เป็นรำยวัน/รำยครั้ง ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ว่ำ 
ไม่ทับซ้อนกัน 

4.5 ก ำหนดนิยำมในกำรตรวจสอบว่ำ ผู้รับงำนเป็น 
กลุ่มเดียวกันหรือไม่ และให้นบัรวมเป็นกลุ่ม 
ผู้เสนองำนเดียวกัน ทั้งตัวกิจกำร บุคลำกร ทรัพย์สิน 

4.6 ออกแบบฟอร์มให้ผู้รับงำนลงนำมรับรองตนเองว่ำ 
กำรรับงำน 2 สัญญำในช่วงเวลำเดียวกัน ไม่มีกรณ ี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ทับซ้อนกัน รวมทั้งกำร 
ลงนำมรับรองตนเองของบุคลำกรในแต่ละทีม 
ที่แยกภำระงำนกันคนละสัญญำไม่เกี่ยวข้องกัน 

5 กำรว่ำจ้ำงผู้รับงำนที่เป็นเพียงตัวแทน 
ไม่ได้เป็นผู้ประกอบกำรจริง เวลำปฏิบัติงำน 
ใช้ Sub – contract หรือ Outsource 
ทั้งหมด หรือกรณีที่รหัสประเภทธุรกิจหลัก 
ที่เป็นรำยได้ส ำคัญตำมฐำนขอ้มูลกรมพัฒนำ 
ธุรกิจกำรค้ำไม่ตรงกับเนื้องำนที่เสนองำน 

5.1 ออกแบบฟอร์มให้ผู้เสนองำนรับรองตนเองว่ำ 
ไม่ใช่เป็นตัวแทนหรือคนกลำงที่ไม่ได้มีกำร 
ประกอบกำรจริง และไม่ได้ใช้ทีมงำนที่เป็น 
Sub-contract หรือ Outsource ในกำรจดัจ้ำง 
ที่ต้องกำรควำมพร้อมทีมงำน 

5.2 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมในกำร 
ตรวจรำยจ่ำย ค่ำตอบแทนบุคลำกร กำรน ำส่ง 
เงินประกันสังคม เพื่อน ำมำวิเครำะห์และประเมิน 
ควำมแท้จริงของกำรใช้ทีมงำนของตนเอง และ 
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร 

5.3 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้เสนองำน 
รับรองว่ำบุคลำกรที่เสนอเป็นบุคลำกรในทมีงำน 

5.4 ออกแบบฟอร์มให้บุคลำกรรำยงำนที่เสนอช่ือรับงำน 
ลงนำมรับรองตนเองว่ำไม่ได้เป็น Sub-contract หรือ 
Outsource ของผู้เสนองำนแต่เป็นบุคลำกรในทีมงำน 
โครงกำรที่น ำเสนอโดยตรง 

5.5 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรตรวจสอบรหัส 
ประเภทธุรกิจตำมฐำนข้อมูลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
ว่ำต้องมีรำยได้หลักตรงกับงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง ส่วนกรณ ี
ที่รำยได้หลักไม่ตรงหมวดถือว่ำไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัต ิ
ของผู้เสนองำน 
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5.6 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรตรวจสอบประเภท 
รำยได้จำกแบบฟอร์มกำรยื่นรำยได้ต่อกรมสรรพำกร 
ล่ำสุด (ภ.ง.ด. 50) ที่ตรงอยู่ในประเภทรำยได้ที่ตรงกับ 
ประเภทธุรกิจที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้เสนองำน 

5.7 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีของกิจกำร 
รับรองว่ำ กิจกำรประกอบธุรกิจที่ตรงกับคุณสมบัติที ่
เสนองำน จำกกำรตรวจสอบรำยกำรในงบกำรเงิน 

6 กำรน ำเอำข้อมูลกำรเสนองำนของรำยอื่น 
ไปขำยหรือเปิดเผยแก่ผู้เสนองำนที่ให้ 
ผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงที่รับรู้ข้อมูล 

6.1 ออกแบบฟอร์มให้บุคลำกรทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงลงนำมรับรองตนเองในกำรรักษำควำมลับ 
ของข้อมูล และไม่เคยน ำข้อมูลเผยแพร่หรอืขำยข้อมูล 
หรือติดต่อนอกภำระงำนกับผู้เสนอรำยใดๆ 

6.2 ออกแบบฟอร์มให้ผู้เสนองำนลงนำมรับรองตนเองว่ำ 
ไม่ได้รับข้อมูลพิเศษหรือข้อมลูของผู้เสนองำนรำยอื่น 
จำกเจ้ำหน้ำที่คนใดขององค์กร 

6.3 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเปิดข้อมูลจำก 
ผู้เสนองำนแต่ละรำยให้มีควำมโปร่งใส รวมทั้งกำร 
จัดเก็บข้อมูลที่มีช้ันควำมลับที่ต้องใส่ซองแบบปกปิด 
และมีสถำนที่จดัเก็บทีปลอดภัย พร้อมทะเบียน 
ควบคุมกำรน ำเข้ำและออกให้เข้มงวด 

7 กำรต้ังเง่ือนไขกำรเบิกจ่ำยเงินที่ไม่ถูกต้อง 
ตำมช่ือของผู้เสนองำนหรือว่ำจ้ำงและท ำ 
สัญญำในชื่อผู้เสนองำน แต่ให้มีกำรจ่ำยเงิน 
แก่บุคลำกรรำยคนในทีมของผู้เสนองำนแทน 

7.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมว่ำ กรณีที่ต้อง 
จ่ำยเงินค่ำผลงำนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แก่บุคคลอื่น 
ที่มิใช่ชื่อของผู้เสนองำนตำมสัญญำให้ชัดเจนว่ำต้อง 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจ่ำยรำยบุคคลอย่ำงไร 
เช่นเดียวกับกำรค ำนวณยอดเงินที่ต้องจ่ำยค่ำล่วงเวลำ 
รำยบุคคล 

7.2 ก ำหนดแบบฟอร์มให้ผู้รับงำนและบุคคลรำยคนที่เป็น 
ผู้รับเงินค่ำงวดงำนต้องลงนำมรับรองตนเองและไม่ม ี
ส่วนใดที่เป็นเท็จที่จะถือว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรทุจริต 
และพร้อมที่จะคืนเงินแก่องค์กร/คืนเงินแผ่นดิน 
หำกพบว่ำกำรเบิกเงินน้ันไม่ถูกต้อง 
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8 ขำดกำรถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จำกกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงที่ปิดโครงกำรไปแล้ว เพื่อให ้
คณะกรรมกำร หรือแม้แต่ผู้รบังำนเสนอ 
ประเด็นที่ควรจะปรับปรุงพัฒนำเพิ่มเติม 
ในกำรด ำเนินกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในรอบต่อไป 

8.1 ออกแบบฟอร์มกำรถอดบทเรียนควำมเสี่ยงด้ำนทุจริต 
เพื่อเป็นกำรเรียนรู้โครงกำรในอดีต ส ำหรับบุคลำกร 
ในคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องทุกชุดประเมิน หลังปิด 
โครงกำร เพื่อเป็น KM และเป็นภูมิปัญญำกำรจัดกำร 
ควำมเสีย่งด้ำนทุจริต ทั้งในส่วนที่เป็น 
(1) แนวปฏิบัติที่ดีควรธ ำรงรักษำไว้ 
(2) ประเด็นที่ควรหลีกเลี่ยงไปใช้แนวทำงอื่น 
(3) ประเด็นที่ควรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรจัดกำรได้อีก 

8.2 ออกแบบฟอร์มขอควำมร่วมมือ ควำมคิดเห็นของ 
ผู้รับงำนที่ปิดโครงกำรไปแล้ว เพื่อเสนอแนะประเด็น 
ที่องค์กรควรปรับปรุง 

8.3 ออกแบบฟอร์มกำรรวบรวมประสบกำรณ์ของผู้ใช้งำน 
ผลงำนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจริงหลังกำรปิดโครงกำร 
และเสนอประเด็นที่ควรพัฒนำเพ่ิมเติม 

8.4 จัดท ำคู่มือกำรน ำเอำรำยงำนกำรถอดบทเรียน 
กำรเสนอแนะของผู้รับงำน และประสบกำรณ์ 
จำกผู้ใช้งำนจริงในวงจรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรอบต่อไป 

9 ขำดควำมตระหนักในควำมเสี่ยงทุจริต 
และขำดข้อมูลหรือประเด็นที่จะใช้ใน 
ระหว่ำงด ำเนินกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
อย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ขำดกำรเฝ้ำระวัง 
สอดส่องตรวจจับและกำรรำยงำนควำม 
ผิดปกติเป็นส่วนหนึ่งของภำระงำน 

9.1 ก ำหนดกำรอบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเกี่ยวกับควำมตระหนักในควำม 
เสี่ยงทุจริต และบทบำทหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง 
ตรวจจับ และรำยงำนควำมผิดปกติ 

9.2 กำรจัดท ำคู่มือ Workflow ในกำรท ำกิจกรรม 
เฝ้ำระวัง สอดส่อง ตรวจจับและรำยงำนผลที่พบ 
หรือข้อบ่งช้ี พร้อมแบบรำยงำน 

9.3 ก ำหนดกระบวนกำรในกำรน ำผลจำกกำรรำยงำนเข้ำสู่ 
กำรส ำรวจ สอบทำน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

10 กำรก ำหนด Short list ของผู้รับฟังหรือ 
เสนองำนแล้วแต่ดุลยพินิจ ขำดหลักเกณฑ ์
ที่ชัดเจน รำยชื่อผู้เสนองำนรำยอ่ืน 
จึงเป็นรำยช่ือที่น ำมำเป็นเพียงไม้ประดับ 
ให้มีหลำยรำย โดยก ำหนดรำยที่เป็น 
เป้ำหมำยไว้แล้ว 

10.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมในกำร 
ก ำหนด Short list ให้มั่นใจวำ่อยู่บนบรรทัดฐำน 
ไม่ใช่ดุลยพินิจ 

10.2 ก ำหนดแบบฟอร์มให้ผู้เสนองำนที่ปฏิเสธงำน 
กรอกเหตุผลและข้อขัดข้องในกำรเสนองำน 
ที่น ำสู่กำรตัดสินใจ ไม่เข้ำร่วมส่งข้อเสนอในกำร 
เสนองำน 
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10.3 ก ำหนดระยะเวลำขั้นต่ ำที่เหมำะสม นับจำกวัน 
ที่ได้สรุปควำมประสงค์ขององค์กร กับวันที่น ำ 
เสนองำนให้ทิ้งช่วงให้กับผู้ที่ได้รับทรำบข้อมูล 
ได้มีโอกำสในกำรเตรียมตัวอย่ำงเพียงพอ เช่น 
ไม่ควรต่ ำกว่ำ 2 สัปดำห ์

10.4 เปิดศูนย์ตอบข้อซักถำมเพิ่มเติม ทำงอีเมล์ หรอื 
เปิด Blog ให้ผู้รบัฟังงำนได้มีโอกำสสอบถำม 
ได้ภำยหลัง และมีหลักฐำนกำรติดต่อที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

10.5 ยกเลิก ชะลอกระบวนกำรกรณีที่พบควำมผดิปกติ 

11 กำรก ำหนดมูลค่ำงำนในส่วนที่ไม่ม ี
รำคำตลำดเทียบเคียงมีมูลค่ำที่สูงเกินควร 

11.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรประมำณกำร 
มูลค่ำงำนที่ไม่มีรำคำตลำดให้ใช้สอบรำคำจำก 
กลุ่มผู้เสนองำนเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 3 รำย โดย 
ให้มีกำรแสดงเหตุผลประกอบกำรประมำณกำร 
รำคำ และใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรก ำหนดรำคำ 
ส่วนที่ไม่มีรำคำตลำด 

11.2 ก ำหนดเกณฑ์ในกำรขึ้นทะเบียนแหล่งข้อมูลรำคำ 
จำกผู้เสนองำนที่จะเลือกมำใช้ในกำรสอบรำคำ 
ให้ชัดเจน แทนกำรคัดเลือกบนดุลยพินิจเป็นรำยครั้ง 

11.3 จัดท ำคู่มือกำรประมำณรำคำและก ำหนดมูลค่ำงำน 
กรณีที่ไม่มีรำคำตลำดและวิธีกำรน ำข้อมูลทีไ่ด้จำก 
กำรสอบรำคำมำก ำหนดรำคำกลำงและมูลค่ำงำน 

 
 
 
 
 
 


