
สรุปผล การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
และการทบทวนติดตามประเมินผลการดำเนินการ ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกำหนดใหมีการตรวจ
ประเมินการดำเนนงานภาครัฐดวยความมีคุณธรรมและความโปรงใส โดยขอใหแตละองคกร มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนกระบวนการดำเนินงานท่ีสำคัญ  โดยคำนึงถึงการปองกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอความเสียหายทางดานทรัพยสิน และความคุมคาขององคกร ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
การบริการบุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  
 มหาวิทยาลัยฯ ใหความสำคัญกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ซึ่งกระบวนการหลักท่ี
สำคัญ จะตองมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และ
กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การรับสินบนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานได หากมีการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสม ดังนั้นสำนักงานจัดหาและจัดการ
สินทรัพย จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนประจำทุกปตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนมา โดยในป 
2563 มีการนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการประสานงานบริหาร และในป 2564 มีการขยายผล
การดำเนินการสรางความเขาใจไปสูคณะทำงาน 6+1 Flagship Track 2 กลุมเครือขายพัสดุ เพื่อใชเปนมาตรการ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสรางความตระหนักใหเกิดกับเจาหนาที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานพัสดุท้ังมหาวิทยาลัยตอไป    
 มหาวิทยาลัยใชข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี ้

- การระบุความเสี่ยง 

- การวิเคราะหความเสี่ยง 

- การจัดทำเมทริกสระดับความเสี่ยง 

- การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

- แผนบริหารความเสี่ยง 

- การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

- จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 

- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
 1. การคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว 3 ดาน  

1.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
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. 2564 

    ช่ือกระบวนงาน : กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการ
ทุจริต 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

1 ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจำป 

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 ทะเบียนขอมูลท่ีตองเผาระวัง 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/ความเส่ียง

การทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจริต/ 

ผลประโยชนทับซอน 

ผลการดำเนินการในป 2564 

1  การจัดทำขอบเขต
ของงาน 
(TOR)/คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/
แบบรูปรายการ 
อาจจะมีการล็อค
สเปค 

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แนวทางการกำหนด   
ขอบเขตงานของ พรบ. การจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบ กระทรวงการคลังฯ  
2. หากเกิดกรณีรองเรียน นำเขาสู
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนตอไป   

1. การจัดทำแบบฟอรมตรวจสอบ
ผลประโยชนรวมในเรื่อง COI เพ่ือใช
ตรวจสอบในกระบวนการตางๆ ของการ
จัดซ้ือจัดจาง 
2. การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
ราชการ ตองมีการติดตามนำมาประกาศ
บนเว็บไซต หรือลิงคเว็บไซตกรมบัญชีกลาง
เพ่ือนำขาวสารมาเพ่ือสื่อสารภายใน 

2 การจัดทำขอบเขต
ของงาน 
(TOR)/คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/
แบบรูปรายการ มี
การกำหนดรูปแบบ
ไมชัดเจน ไม
ตรงหนางานจริง 

1. จัดทำคูมือข้ันตอนวิธีการปฏิบัติในการ
ออกแบบ/แนวปฏบิัติ 
2. มอบหมายใหมีการทวนสอบแบบโดยผู
ตรวจสอบรูปแบบ (QC) 
3. กำหนดใหมีการกำกับดูแลโดยหัวหนา
ฝายผูรับผิดชอบ 
4. ซักซอมทำความเขาใจในกระบวนการ
ออกแบบ 

1. จัดทำขอกำหนด แบบฟอรมชวย
ดำเนินการในแตละประเภท 
2. ยึดหลักใหทุกคนเปน QC ในการ
ตรวจสอบงานของตนเอง 
3. มีการซักซอมเฉพาะกรณี  

3  ข้ันตอนการกำหนด
ราคากลาง ราคา
กลางคลาดเคลื่อน
จากราคาตลาด/
ราคาประเมิน 

1. จัดทำคูมือข้ันตอนวิธีการปฏิบัติในการ
ประมาณราคากลาง/แนวปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
2. จัดทำคูมือมาตรฐานราคาวัสดุ กรณี
วัสดุท่ีไมมีอยูในบัญชีของกระทรวง
พาณิชย 

1. อยูระหวางการปรับปรุงใหมให
สอดคลอง 
 
2. ดำเนินการตามบัญชีของกระทรวง
พาณิชย และจัดทำแบบบันทึกราคาวัสดุ
ตามราคาตลาดปจจุบัน 

4 การบริหารสัญญา 
มีกระบวนการ
ควบคุมงานอาจไม
รัดกุม สงผลใหเกิด
การเอ้ือประโยชน
ใหกับผูรับจาง 

1. จัดทำคูมือข้ันตอนวิธีการปฏิบัติใน
กระบวนการควบคุมงาน/แนวปฏิบัต ิ
2. ซักซอมทำความเขาใจในกระบวน
ควบคุมงาน 
3. คณะกรรมการตรวจการจางตองมี
กระบวนการในการติดตามงานกอสราง
อยางตอเนื่อง 
4. สรางเครือขายในการควบคุมงาน 
5. แจงบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการ
ทุจริตใหทราบโดยท่ัวกัน 

1. ใชแบบฟอรมและ Check list 
 
2. ซักซอมหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ
ของรัฐ 13 หนวยงาน (มีการแจงเตือนโทษ
กรณีท่ีเกิดการเอ้ือประโยชนหรือการเกิด
พฤติกรรมท่ีเอ้ือทุจริต เนนมาตรการการ
จัดซ้ือจัดจาง 

User
Highlight

User
Highlight



ท่ี โอกาส/ความเส่ียง
การทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริต/ 
ผลประโยชนทับซอน 

ผลการดำเนินการในป 2564 

5 การบริหารพัสดุ 
เสี่ยงตอพัสดุสูญ
หาย 

1. กำกับดูแลเรื่องการบริหารพัสดุ 
2. ซักซอมความเขาใจอยางตอเนื่อง 

1.  อยูระหวางการจัดทำคูมือการบริหาร
พัสดุ  

6  การบริหารพัสดุ มี
การฮ้ัวการประมูล
การขายทอดตลาด 

1. ปรับกระบวน/รูปแบบการขาย
ทอดตลาด เชน Second Hand Market 
2. ประชาสัมพันธไมสนับสนุนการฮ้ัวใน
การเสนอราคา 

1. มีแนวคิดเสนอขายใหกับชุมชน กำลัง
จัดทำขอกำหนดการดำเนินการ 
2. รวมกันหาแนวทางการปญหาพ้ืนท่ีเก็บ
พัสดุท่ีจะแทงจำหนาย 

 
 

การปฏิบัตติามมาตรการการบริหารความเส่ียงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางประจำป 2564 

 

 
 

การประชุมรวมระหวางตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ ITA คณะทำงาน 6+1 Flagship Track2 

กลุมเครือขายพัสดุ และสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพยฯ รวมกันทบทวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามมาตรการ

แผนจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2564  
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