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ตารางท่ี 1   ตารางระบุความเส่ียง

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ ความเส่ียง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

1 จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ือขอความเห็นชอบ

จัดท าโครงการ/จัดช้ือจัดจ้างท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ไม่จ าเป็น เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

2 ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง 
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อส่ังการต่าง ๆ  ท่ีเอ้ือประโยชน์
มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การสืบราคาท่ีก าหนดว่าต้อง ๓ รายข้ึนไปอาจไม่มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการจริง
ในการก าหนด TOR การจัดช้ือจัดจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา 
การออกแบบโครงสร้างมีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเน้ืองาน 
ท่ีเกินความจ าเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีการประมาณการราคา
ในส่วนน้ีโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน

มีการล็อคสเปควัสดุท่ีท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน
มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมาเป็นคู่สัญญาต้ังแต่เร่ิมต้น
เพ่ือก าหนดก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไม่มีการก าหนดข้ึน
อย่างแท้จริงแต่เป็นการน าร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ก าหนด การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด TOR  เป็นเพียง
การด าเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับเอกชน

ประมาณการค่าจ้างท่ีปรึกษาเกินความเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงิน
งบประมาณจ้างสูง เช่น จ านวนท่ีปรึกษามากเกินความเป็นจริง/
วุฒิการศึกษาสูงเกินความเป็นจริง/ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น

การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน



ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ ความเส่ียง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

จัดช้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นและซ้ือจ้างในราคาสูง
การก าหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการท่ีมีลักษณะของ
สินค้าหรือบริการท่ีมีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหน่ึง
อาศัยช่องว่างของราคากลางท่ียังไม่มีการก าหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็น
ปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง

3 พิจารณาจัดซ้ือจัดจ้าง -
4 จัดท ารายงานการจัดซ้ือจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

เพ่ือขอความเห็นชอบ
-

5 ตรวจรับงานตามงวดงาน คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายคร้ัง
เกินความจริงเพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบ้ียประชุมหรือมีการ
ถ่วงเวลาในการเรียกรับ ท้ังท่ีไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญ

ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเล้ียงรับรอง ซ่ึงจะน าไปสู่
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

6 จัดท ารายงานการตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ือขอความเห็นชอบ

-

7 การด าเนินงานเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ัวไป มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูง
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือจ านวนวิทยากรเกินความจ าเป็น
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการด าเนินการจริง
เบิกค่าเช่ารถ ค่าเล้ียงรับรอง ค่าของขวัญ แต่ไม่มีการจ่ายจริง



ตารางท่ี 2  การประเมินสถานะความเส่ียง

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเส่ียง
รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

เขียว เหลือง ส้ม แดง

1 จัดท ำโครงกำร/จัดช้ือ จัดจ้ำงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ไม่จ ำเป็น เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง /

2 กำรออกระเบียบ กฎหมำย ข้อส่ังกำรต่ำง ๆ  ท่ีเอ้ือประโยชน์ 
มีผลประโยชน์ ทับซ้อน /

3 กำรสืบรำคำท่ีก ำหนดว่ำต้อง ๓ รำยข้ึนไปอำจไม่มีกำรสืบรำคำ
จำกผู้ประกอบกำรจริง /

4 ในกำรก ำหนด TOR กำรจัดช้ือ จัดจ้ำง กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ 
กำรออกแบบโครงสร้ำงมีกำรก ำหนดขอบเขตงำน หรือเน้ืองำน 
ท่ีเกินควำมจ ำเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีกำรประมำณกำรรำคำ
ในส่วนน้ีโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน

/

5 มีกำรล็อคสเปควัสดุท่ีท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน /
6 มีกำรประสำนกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมำเป็นคู่สัญญำต้ังแต่เร่ิมต้น

เพ่ือก ำหนดก ำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไม่มีกำรก ำหนดข้ึน
อย่ำงแท้จริงแต่เป็นกำรน ำร่ำง TOR ดังกล่ำวมำให้คณะกรรมกำร
เป็นผู้ก ำหนด กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนด TOR  เป็นเพียง
กำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบของทำงรำชกำร เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับเอกชน

/

7 ประมำณกำรค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเกินควำมเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงิน
งบประมำณจ้ำงสูง เช่น จ ำนวนท่ีปรึกษำมำกเกินควำมเป็นจริง/
วุฒิกำรศึกษำสูงเกินควำมเป็นจริง/ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น

/

8 กำรใช้ดุลพินิจในกำรเลือกวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและผู้รับจ้ำง
โดยวิธีพิเศษ /

9 จัดช้ือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จ ำเป็นและซ้ือจ้ำงในรำคำสูง /
10 กำรก ำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีลักษณะ

ของสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรบริษัทใด
บริษัทหน่ึง

/

11 อำศัยช่องว่ำงของรำคำกลำงท่ียังไม่มีกำรก ำหนดชัดเจนหรือ
ยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งรำคำกลำงให้สูงกว่ำควำมเป็นจริง /

12 คณะกรรมกำรตรวจรับงำน มีกำรตรวจรับในแต่ละงวดงำน
หลำยคร้ังเกินควำมจริงเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบ้ียประชุม
หรือมีกำรถ่วงเวลำในกำรเรียกรับ ท้ังท่ีไม่มีประเด็นท่ีเป็น
สำระส ำคัญ

/



ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเส่ียง
รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

เขียว เหลือง ส้ม แดง

13 ผู้รับจ้ำงปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้ำงเหมำช่วง /
14 กำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรงตำมรูปแบบรำชกำรโดยมีกำรรับเงินหรือ

ผลประโยชน์จำกผู้รับจ้ำง /

15 มีกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ ำใจ/กำรเล้ียงรับรอง 
ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญำ /

16 มีกำรใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอก 
ท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือจ ำนวนวิทยำกร
เกินควำมจ ำเป็น

/

17 เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำรจริง /
18 เบิกค่ำเช่ำรถ ค่ำเล้ียงรับรอง ค่ำของขวัญ แต่ไม่มีกำรจ่ำยจริง /



ตารางท่ี 3  ตารางการประเมินค่าความเส่ียงรวม

              SCORING ทะเบียนข้อมูบท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเส่ียง Risk Level matrix)

ท่ี
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

/โอกาส/ความเส่ียงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3        2       1

ระดับความุนแรงของ
ผผลกระทบ

3        2       1

ค่าความเส่ียงรวม
จ าเป็น × รุนแรง

1 จัดท ำโครงกำร/จัดช้ือ จัดจ้ำงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ไม่จ ำเป็น เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 3 3 9

2 กำรออกระเบียบ กฎหมำย ข้อส่ังกำรต่ำง ๆ  ท่ีเอ้ือประโยชน์ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 1 3 3

3 กำรสืบรำคำท่ีก ำหนดว่ำต้อง ๓ รำยข้ึนไปอำจไม่มีกำรสืบรำคำ
จำกผู้ประกอบกำรจริง 3 2 6

4 ในกำรก ำหนด TOR กำรจัดช้ือ จัดจ้ำง กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ 
กำรออกแบบโครงสร้ำงมีกำรก ำหนดขอบเขตงำน หรือเน้ืองำน 
ท่ีเกินควำมจ ำเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีกำรประมำณกำร
รำคำในส่วนน้ีโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน

2 3 6

5 มีกำรล็อคสเปควัสดุท่ีท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน 3 2 6
6 มีกำรประสำนกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมำเป็นคู่สัญญำต้ังแต่เร่ิมต้น

เพ่ือก ำหนดก ำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไม่มีกำรก ำหนด
ข้ึนอย่ำงแท้จริงแต่เป็นกำรน ำร่ำง TOR ดังกล่ำวมำให้
คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนด กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ก ำหนด TOR  เป็นเพียงกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบ
ของทำงรำชกำร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน

2 3 6

7 ประมำณกำรค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเกินควำมเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงิน
งบประมำณจ้ำงสูง เช่น จ ำนวนท่ีปรึกษำมำกเกินควำมเป็นจริง/
วุฒิกำรศึกษำสูงเกินควำมเป็นจริง/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
เป็นต้น

3 2 6

8 กำรใช้ดุลพินิจในกำรเลือกวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและผู้รับจ้ำงโดย
วิธีพิเศษ 3 2 6

9 จัดช้ือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จ ำเป็นและซ้ือจ้ำงในรำคำสูง 3 3 9
10 กำรก ำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรท่ีมี

ลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีลักษณะของสินค้ำหรือบริกำร
บริษัทใดบริษัทหน่ึง

3 3 9

11 อำศัยช่องว่ำงของรำคำกลำงท่ียังไม่มีกำรก ำหนดชัดเจนหรือ
ยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งรำคำกลำงให้สูงกว่ำควำมเป็นจริง 3 3 9

12 คณะกรรมกำรตรวจรับงำน มีกำรตรวจรับในแต่ละงวดงำน
หลำยคร้ังเกินควำมจริงเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบ้ียประชุม
หรือมีกำรถ่วงเวลำในกำรเรียกรับ ท้ังท่ีไม่มีประเด็นท่ีเป็น
สำระส ำคัญ

3 2 6

13 ผู้รับจ้ำงปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้ำงเหมำช่วง 2 2 4
14 กำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรงตำมรูปแบบรำชกำรโดยมีกำรรับเงิน

หรือผลประโยชน์จำกผู้รับจ้ำง 3 2 6



ท่ี
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

/โอกาส/ความเส่ียงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3        2       1

ระดับความุนแรงของ
ผผลกระทบ

3        2       1

ค่าความเส่ียงรวม
จ าเป็น × รุนแรง

15 มีกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ ำใจ/กำรเล้ียงรับรอง 
ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญำ 2 3 6

16 มีกำรใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอกท่ีสูง
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือจ ำนวนวิทยำกร
เกินควำมจ ำเป็น

3 2 6

17 เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำรจริง 2 2 4
18 เบิกค่ำเช่ำรถ ค่ำเล้ียงรับรอง ค่ำของขวัญ แต่ไม่มีกำรจ่ำยจริง 2 2 4



ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง

ดี พอใช้ อ่อน
1 จัดท ำโครงกำร/จัดช้ือ จัดจ้ำงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จ ำเป็น เอ้ือประโยชน์

ให้กับพวกพ้อง 7

2 กำรออกระเบียบ กฎหมำย ข้อส่ังกำรต่ำง ๆ  ท่ีเอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 3

3 กำรสืบรำคำท่ีก ำหนดว่ำต้อง ๓ รำยข้ึนไปอำจไม่มีกำรสืบรำคำ
จำกผู้ประกอบกำรจริง 5

4 ในกำรก ำหนด TOR กำรจัดช้ือ จัดจ้ำง กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ กำรออกแบบ
โครงสร้ำงมีกำรก ำหนดขอบเขตงำน หรือเน้ืองำน ท่ีเกินควำมจ ำเป็น
(Over Design) เพ่ือให้มีกำรประมำณกำรรำคำในส่วนน้ีโดยมีผลประโยชน์
ทับซ้อน

5

5 มีกำรล็อคสเปควัสดุท่ีท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน 5
6 มีกำรประสำนกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมำเป็นคู่สัญญำต้ังแต่เร่ิมต้นเพ่ือก ำหนด

ก ำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไม่มีกำรก ำหนดข้ึนอย่ำงแท้จริงแต่เป็น
กำรน ำร่ำง TOR ดังกล่ำวมำให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนด กำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรก ำหนด TOR  เป็นเพียงกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบ
ของทำงรำชกำร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน

5

7 ประมำณกำรค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเกินควำมเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงินงบประมำณจ้ำงสูง
เช่น จ ำนวนท่ีปรึกษำมำกเกินควำมเป็นจริง/วุฒิกำรศึกษำสูงเกินควำมเป็นจริง/ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น

5

8 กำรใช้ดุลพินิจในกำรเลือกวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและผู้รับจ้ำงโดยวิธีพิเศษ 5
9 จัดช้ือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จ ำเป็นและซ้ือจ้ำงในรำคำสูง 7

10 กำรก ำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีลักษณะของสินค้ำหรือ
บริกำรท่ีมีลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรบริษัทใดบริษัทหน่ึง 7

11 อำศัยช่องว่ำงของรำคำกลำงท่ียังไม่มีกำรก ำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบัน
ปรับแต่งรำคำกลำงให้สูงกว่ำควำมเป็นจริง 7

12 คณะกรรมกำรตรวจรับงำน มีกำรตรวจรับในแต่ละงวดงำนหลำยคร้ังเกิน
ควำมจริงเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบ้ียประชุมหรือมีกำรถ่วงเวลำ
ในกำรเรียกรับท้ังท่ีไม่มีประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคัญ

5

13 ผู้รับจ้ำงปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้ำงเหมำช่วง 3

ท่ี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเส่ียง
รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเส่ียงการทุจริตในปัจจุบัน



ดี พอใช้ อ่อน
ท่ี

ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเส่ียง
รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเส่ียงการทุจริตในปัจจุบัน

14 กำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรงตำมรูปแบบรำชกำรโดยมีกำรรับเงินหรือผลประโยชน์
จำกผู้รับจ้ำง 5

15 มีกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ ำใจ/กำรเล้ียงรับรอง ซ่ึงจะน ำไปสู่
กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญำ 5

16 มีกำรใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอก ท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์
แอบแฝงหรือจ ำนวนวิทยำกรเกินควำมจ ำเป็น 5

17 เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำรจริง 3
18 เบิกค่ำเช่ำรถ ค่ำเล้ียงรับรอง ค่ำของขวัญ แต่ไม่มีกำรจ่ำยจริง 3



ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเส่ียง รูปแบบพฤติการณ์

ความเส่ียงการทุจริต

มาตรป้องกันความเส่ียงการทุจริต

1 จัดท ำโครงกำร/จัดช้ือ จัดจ้ำงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จ ำเป็น
เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

ต้องได้รับกำรเห็นชอบและอนุมัติจำกผู้บริหำร 
จึงไม่สำมำรถเอ้ือประโยชน์แก่คนใดคนหน่ึงได้

2 กำรออกระเบียบ กฎหมำย ข้อส่ังกำรต่ำง ๆ  ท่ีเอ้ือประโยชน์
มีผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบ ผท. 2 

3 กำรสืบรำคำท่ีก ำหนดว่ำต้อง ๓ รำยข้ึนไปอำจไม่มีกำรสืบรำคำ
จำกผู้ประกอบกำรจริง

ปฏิบัติตำมแบบใบสืบรำคำ ท่ีต้องลงนำมโดย
ผู้เสนอรำคำ และมีกำรส่งเอกสำรเพ่ือขอ
ใบเสนอรำคำมำกกว่ำ 3 รำย

4 ในกำรก ำหนด TOR กำรจัดช้ือ จัดจ้ำง กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ 
กำรออกแบบโครงสร้ำงมีกำรก ำหนดขอบเขตงำน หรือเน้ืองำน 
ท่ีเกินควำมจ ำเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีกำรประมำณกำรรำคำ
ในส่วนน้ีโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ปริมำณงำนกับควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ต้องตรงกัน
และมีกำรตรวจสอบปริมำณงำนกับควำมต้องกำร
ให้ตรงกัน

5 มีกำรล็อคสเปควัสดุท่ีท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ มีกำรประกำศเชิญชวน 
เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง

6 มีกำรประสำนกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมำเป็นคู่สัญญำต้ังแต่เร่ิมต้น
เพ่ือก ำหนดก ำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไม่มีกำรก ำหนดข้ึน
อย่ำงแท้จริงแต่เป็นกำรน ำร่ำงTOR ดังกล่ำวมำให้คณะกรรมกำร
เป็นผู้ก ำหนด กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนด TOR  เป็นเพียง
กำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบของทำงรำชกำร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับ
เอกชน

ในกำรก ำหนด TOR ถือเป็นควำมลับของ 
คณะกรรมกำรก ำหนดร่ำง  ไม่สำมำรถเปิดเผย
ให้บุคคลภำยนอกรับทรำบ จนกว่ำจะมีกำรอนุมัติ 
TOR จำกผู้บริหำร และประกำศสู่สำธำรณะ
เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรจัดจ้ำงต่อไป

7 ประมำณกำรค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเกินควำมเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงิน
งบประมำณจ้ำงสูงเช่น จ ำนวนท่ีปรึกษำมำกเกินควำมเป็นจริง/
วุฒิกำรศึกษำสูงเกินควำมเป็นจริง/ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น

ไม่สำมำรถท ำได้ มีกำรสืบรำคำกลำง อย่ำงน้อย 
3 รำยข้ึนไป และถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560

8 กำรใช้ดุลพินิจในกำรเลือกวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและผู้รับจ้ำง
โดยวิธีพิเศษ

มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้ำงและข้อก ำหนด
ต่ำง ๆ ใน TOR อย่ำงชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดดุลพินิจ

9 จัดช้ือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จ ำเป็นและซ้ือจ้ำงในรำคำสูง งบประมำณมีจ ำกัด ท ำให้ไม่สำมำรถซ้ือวัสดุ
ท่ีไม่จ ำเป็นได้ และมีกำรควบคุมตำมรำคำกลำง
ท่ีพัสดุก ำหนด

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง   การด าเนินงานจัดจ้างโครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ



ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเส่ียง รูปแบบพฤติการณ์

ความเส่ียงการทุจริต

มาตรป้องกันความเส่ียงการทุจริต

10 กำรก ำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีลักษณะ
ของสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรบริษัทใด
บริษัทหน่ึง

ด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ มีกำรประกำศเชิญชวน 
เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง

11 อำศัยช่องว่ำงของรำคำกลำงท่ียังไม่มีกำรก ำหนดชัดเจนหรือยังไม่
เป็นปัจจุบันปรับแต่งรำคำกลำงให้สูงกว่ำควำมเป็นจริง

ไม่สำมำรถท ำได้ มีกำรสืบรำคำกลำง อย่ำงน้อย 3 
รำยข้ึนไป และถือปฏิบัติ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560

12 คณะกรรมกำรตรวจรับงำน มีกำรตรวจรับในแต่ละงวดงำนหลำย
คร้ังเกินควำมจริงเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบ้ียประชุมหรือมีกำร
ถ่วงเวลำในกำรเรียกรับ ท้ังท่ีไม่มีประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคัญ

ไม่มีกำรเบิกค่ำเบ้ียประชุมส ำหรับกำรประชุม
จ้ำงท่ีปรึกษำ

13 ผู้รับจ้ำงปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้ำงเหมำช่วง มีกำรระบุในสัญญำจ้ำงท่ีชัดเจน เพ่ือป้องกัน
กำรรับจ้ำงเหมำช่วง

14 กำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรงตำมรูปแบบรำชกำรโดยมีกำรรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จำกผู้รับจ้ำง

ต้องด ำเนินกำรตำมสัญญำ และเป็นไปในรูปของ
คณะกรรมกำรตรวจรับ

15 มีกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ ำใจ/กำรเล้ียงรับรอง ซ่ึงจะน ำไปสู่
กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญำ

มีกำรป้องกัน โดยกำรตรวจสอบ และรำยงำนผล
กำรตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ

16 มีกำรใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอกท่ีสูง
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือจ ำนวนวิทยำกรเกินควำมจ ำเป็น

มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
เพ่ือเป็นกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

17 เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำรจริง กำรจัดกำรประชุมต่ำง ๆ ต้องผ่ำนกำรอนุมัติและ
เห็นชอบจำกผู้บริหำร

18 เบิกค่ำเช่ำรถ ค่ำเล้ียงรับรอง ค่ำของขวัญ แต่ไม่มีกำรจ่ำยจริง กำรจัดกำรประชุมต่ำง ๆ ต้องผ่ำนกำรอนุมัติและ
เห็นชอบจำกผู้บริหำร  (ศย.มีเฉพำะค่ำเล้ียงรับรอง 
ซ่ึงด ำเนินกำรตำมระเบียบกรมบัญชีกลำง)


