
สรุปผล การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนดใหมีการตรวจ
ประเมินการดําเนนงานภาครัฐดวยความมีคุณธรรมและความโปรงใส โดยขอใหแตละองคกร มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญ  โดยคํานึงถึงการปองกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอความเสียหายทางดานทรัพยสิน และความคุมคาขององคกร ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
การบริการบุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  
 มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ซ่ึงกระบวนการหลักท่ี
สําคัญ จะตองมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และ
กระบวนการท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การรับสินบนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานได หากมีการบริหารจัดการท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นสํานักงานจัดหาและจัดการ
สินทรัพย จึงจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปงบประมาณ 2562 ข้ึน เพ่ือใชเปนมาตรการ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความตระหนักใหเกิดกับเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของใน
การปฎิบัติงานตอไป    
 มหาวิทยาลัยใชข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี ้

- การระบุความเสี่ยง 

- การวิเคราะหความเสี่ยง 

- การจัดทําเมทริกสระดับความเสี่ยง 

- การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

- แผนบริหารความเสี่ยง 

- การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

- จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

- การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
 1. การคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว 3 ดาน  

1.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

1.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
1.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

2. เม่ือคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้นๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 



สรุปการประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    ช่ือกระบวนงาน : กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการ
ทุจริต 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

1 ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจาํป 

การเสนอราคาอาจเสนอเทากับแผน ทํา
ใหอาจจะไดของท่ีราคาสูงกวาความเปน
จริง 

  

2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขต
ของงาน (TOR)/คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ/แบบรูปรายการ 

1. มีการล็อคสเปค   

2. กําหนดรูปแบบไมชัดเจน ไมตรงหนา
งานจริง 

  

3 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง 

ราคากลางคลาดเคลื่อนจากราคาตลาด/
ราคาประเมิน 

  

4 จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอม
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ 

    

5 ประกาศรางขอบเขตของงาน (TOR) 
เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น 

    

6 ประกาศเชิญชวน     
7 พิจารณาผลการคัดเลือก     
8 อนุมัติการสั่งซ้ือสั่งจาง     
9 ประกาศผูชนะ     
10 ทําสัญญา     
11 บริหารสัญญา (สงมอบ ตรวจรับ 

เบิกจาย) 
กระบวนการควบคุมงานอาจไมรัดกุม 
สงผลใหเกิดการเอ้ือประโยชนใหกับผู
รับจาง หรือการรับสินบน 

  

12 บริหารพัสดุ (ควบคุม จําหนาย 
แลกเปลี่ยน ซอมแซม ตรวจสอบ) 

1. เสี่ยงตอพัสดุสูญหาย   

2. ฮ้ัวการประมูลการขายทอดตลาด   



ตารางท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง  

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 

การประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป สงผลใหผูเสนอราคา
เสนอราคาเทากับแผน ทําใหอาจจะไดของท่ีราคาสูงกวาความเปน
จริง 

       

การจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/แบบ
รูปรายการ อาจจะมีการล็อคสเปค 

      

การจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/แบบ
รูปรายการ มีการกําหนดรูปแบบไมชัดเจน ไมตรงหนางานจริง 

       

ข้ันตอนการกําหนดราคากลาง ราคากลางคลาดเคลื่อนจากราคา
ตลาด/ราคาประเมิน 

      

การบริหารสัญญา มีกระบวนการควบคุมงานอาจไมรัดกุม สงผลให
เกิดการเอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง หรือเกิดการรับสินบน 

       

การบริหารพัสดุ เสี่ยงตอพัสดุสูญหาย        

การบริหารพัสดุ มีการฮ้ัวการประมูลการขายทอดตลาด        
 
ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียขอมูลท่ีตองเผาระวัง 2 มิติ  
             (หรือตารางแมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3  2  1 

คาความเส่ียงรวม
จําเปนxรุนแรง 

การจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)/คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการ อาจจะมีการ
ล็อคสเปค 

2 2 4 

การจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)/คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการ มีการกําหนด
รูปแบบไมชดัเจน ไมตรงหนางานจริง 

3 3 9 

ข้ันตอนการกําหนดราคากลาง ราคากลาง
คลาดเคลื่อนจากราคาตลาด/ราคาประเมิน 

2 3 6 



โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3  2  1 

คาความเส่ียงรวม
จําเปนxรุนแรง 

การบริหารสัญญา มีกระบวนการควบคุมงานอาจ
ไมรัดกุม สงผลใหเกิดการเอ้ือประโยชนใหกับผู
รับจาง หรือเกิดการรับสินบน 

3 3 9 

การบริหารพัสดุ เสี่ยงตอพัสดุสูญหาย 2 3 6 

การบริหารพัสดุ มีการฮ้ัวการประมูลการขาย
ทอดตลาด 

3 3 9 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียง
ระดับต่ํา 

คาความ
เส่ียงระดับ
ปานกลาง 

คาความเส่ียง
ระดับสูง 

การจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)/คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการ อาจจะมีการ
ล็อคสเปค 

พอใช      

การจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)/คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการ มีการกําหนด
รูปแบบไมชดัเจน ไมตรงหนางานจริง 

ออน      

ข้ันตอนการกําหนดราคากลาง ราคากลาง
คลาดเคลื่อนจากราคาตลาด/ราคาประเมิน 

พอใช      

การบริหารสัญญา มีกระบวนการควบคุมงานอาจ
ไมรัดกุม สงผลใหเกิดการเอ้ือประโยชนใหกับผู
รับจาง 

ออน      

การบริหารพัสดุ เสี่ยงตอพัสดุสูญหาย พอใช      

การบริหารพัสดุ มีการฮ้ัวการประมูลการขาย
ทอดตลาด 

ออน      

 
 



ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
 นําสรุปประเด็นโอกาส/ความเสี่ยง ระดับปานกลางและระดับสูง มาจัดทํามาตรการปองกัน ดังนี้ 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต/ผลประโยชนทับซอน 

1 
 

การจัดทําขอบเขตของงาน 
(TOR)/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
แบบรูปรายการ อาจจะมีการล็อค
สเปค 

1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางการกําหนด   
ขอบเขตงานของ พรบ. การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังฯ  
2. หากเกิดกรณีรองเรียน นําเขาสูกระบวนการจัดการเรื่อง
รองเรียนตอไป   

2 การจัดทําขอบเขตของงาน 
(TOR)/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
แบบรูปรายการ มีการกําหนดรูปแบบ
ไมชัดเจน ไมตรงหนางานจริง 

1. จัดทําคูมือข้ันตอนวิธีการปฏิบัติในการออกแบบ/แนวปฏิบัต ิ
2. มอบหมายใหมีการทวนสอบแบบโดยผูตรวจสอบรูปแบบ (QC) 
3. กําหนดใหมีการกํากับดูแลโดยหัวหนาฝายผูรับผิดชอบ 
4. ซักซอมทําความเขาใจในกระบวนการออกแบบ 

3 
 

ข้ันตอนการกําหนดราคากลาง ราคา
กลางคลาดเคลื่อนจากราคาตลาด/
ราคาประเมิน 

1. จัดทําคูมือข้ันตอนวิธีการปฏิบัติในการประมาณราคากลาง/แนว
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
2. จัดทําคูมือมาตรฐานราคาวัสดุ กรณีวัสดุท่ีไมมีอยูในบัญชีของ
กระทรวงพาณิชย 

4 การบริหารสัญญา มีกระบวนการ
ควบคุมงานอาจไมรัดกุม สงผลใหเกิด
การเอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง 

1. จัดทําคูมือข้ันตอนวิธีการปฏิบัติในกระบวนการควบคุมงาน/
แนวปฏิบัติ 
2. ซักซอมทําความเขาใจในกระบวนควบคุมงาน 
3. คณะกรรมการตรวจการจางตองมีกระบวนการในการติดตาม
งานกอสรางอยางตอเนื่อง 
4. สรางเครือขายในการควบคุมงาน 
5. แจงบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการทุจริตใหทราบโดยท่ัวกัน 

5 การบริหารพัสดุ เสี่ยงตอพัสดุสูญหาย 1. กํากับดูแลเรื่องการบริหารพัสดุ 
2. ซักซอมความเขาใจอยางตอเนื่อง 

6 
 

การบริหารพัสดุ มีการฮ้ัวการประมูล
การขายทอดตลาด 

1. ปรับกระบวน/รูปแบบการขายทอดตลาด เชน Second Hand 
Market 
2. ประชาสัมพันธไมสนับสนุนการฮ้ัวในการเสนอราคา 

 
 
 
 



  กิจกรรมการจัดทําการประเมินความเส่ียงและการสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานดานจัดซ้ือจัดหา 
 

           
 

 


