
 
 

 
     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สํานักปลัด งานนิติการ โทร. 0 4270 734๘       . 

ที ่  สน 7๗๓0๑/                                  วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔                 . 

เร่ือง ขอรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟประจําป๒๕๖๔ 
. 
 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
       1. เรื่องเดิม 
  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเปนเกณฑการประเมินที่ตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหนวยงาน 
โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเกี่ยวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินยัของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและ
พบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปน
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อเผยแพรใหทราบและยึดถือปฏิบัติ
  
       2. ขอเท็จจริง 
  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรม ดังนี้
  

  2.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางที่ดีในการและความ
โปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ และใหคํามั่นที่จะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจางประจํา พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟทุกคน ให
ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และรวมมือและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปจจุบันกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ
อบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 
  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
เพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตําบลดงมะไฟ ไดเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับ
การทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงจัดสงเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมซักซอมทําความเขาใจเรื่องดังกลาว 

 

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง… 
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    2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   2.4.1 การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังนี้ 
    -การจัดทําคูมือเพื่อสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําที่เขาขาย
ผลประโยชนทับซอน โยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน และสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เขาขายผลประโยชนทับซอนและกรณีตัวอยางเพื่อการปองกันการทุจริตในรูปแบบตางๆ
    -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําคูมือดังกลาว 
ถายทอดแบบบูรณาในเวทแีลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจําเดือนและใหเผยแพรในเว็ปไซตของหนวยงาน
   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ประโยชนทับซอนจากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ําและสามารถสรุปขอมูลการสิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชนทับ
ซอนขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้ 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 
ประเด็นผลประโยชน 

ทับซอน 
มีการทับซอนอยางไร 

โอกาสเกิดการ
ทุจริต(1/4) 

ระดับของผล 
กระทบ(1-4) 

มาตรการปองกันความเสี่ยง
ผลประโยชนทับซอน 

การจัดซื้อจัดจาง หัวหนา/จนท.พสัดุเลือกซื้อในรานที่ตนเอง
สนิท/เปนญาติ/รานที่ตนเองพูดคยุไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซื้อวัสด ุ
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาที่คุนเคยเปนการสวนตัว 

4 4 -พิจารณาพืน้ที่ทีป่ระสบปญหาและมี
ความจําเปนลาํดับแรก 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เปนเครือญาติหรือบุคคล
ที่ตนเองไดรับผลประโยชนเขาทาํงาน 

4 4 -มีประกาศรับสมัครและดําเนนิการ
คัดเลือกอยางโปรงใส/ตรวจสอบได 

การนําทรัพยสินราชการ
มาใชในเร่ืองสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณของสํานักงานตางๆ 
รถยนตราชการ อุปกรณไฟฟา ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบยีนควบคุมการใชงาน
และการเบิกจายอยางเครงครัด                         

การปฏิบัติหนาที ่
โดยมิชอบของเจาหนาที ่

เจาหนาที่ทีไ่มไดนําเงนิที่ลูกหนีก้องทุน
ตางๆฝากมาชําระใหกับการเงิน แตกลับ
นําเงินไปใชสวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพนัธใหลูกหนี้กองทุน
ตางๆ มาชําระเงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เขา-ออก เวลา
ปฏิบัติหนาที ่

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น 

การลงพื้นทีต่รวจสอบ
ขอเท็จจริง (Case) 
-การใชรถยนต 
-การใชคน/บุคลากร 

การใชจัดสรรทรัพยากรนาํไปใชมากเกิน
ความจําเปนในแตละภารกิจ เชนนํามนั
มากเกินความเกินความจาํเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิตสาํนึก คุณธรรม จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 

การจัดประชุม ดงูาน 
สัมมนา ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพนัธทีใ่กลชิดกับ
เจาของกิจการหรือผูมีสวนเก่ียวของกับ
สถานที ่

2 1 -สถานที่เหมาะสมกับงบประมาณ 
-วิทยาการมีความรูเหมาะสมกับงาน
หรือโครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ ิ

หัวหนาหนวยงานเจาหนาที่มีญาติ/คนรูจัก
ที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนัน้ๆ 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทําตามกฎและระเบียบ
โดยมีความเปนกลาง 

2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการ… 
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  2.5 ดําเนินการขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ป 256๕ 
  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐที่รวม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดําเนินการสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุกรูป
แบบอยางจริงจัง โดยมีกระบวนการดําเนินการที่สําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับพนักงานสวนตําบล และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ใหทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกลไกลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด
จางเขารับการฝกอบรมเพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสอดคลองกับระเบียบ 
กฎเกณฑใหมๆ 
   2.5.3การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสูการทุจริต 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 
   2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจใน
นโยบายผูบริหาร ซึ่งเนนการปลอยทุรจิตเพื่อใหเกิดพลังที่เขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
       3. ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ดําเนินการตาม
แนวขอ 2.4 ตอไป 
  รายละเอียดตามตัวอยางเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

 
(นายณฐั สุขล้าํคณา) 

นิติกรปฏิบัติการ 
 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน                     . 
                         . 

                         . 

 
 

  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 
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ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
                         . 

                         . 

 
 

  (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
                         . 

                           . 

 
 

   (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
คําสั่ง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                . 
                         . 

                         . 

  

 
  (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใชจายงบประมาณ 

ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
สํานักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อโครงการ                            . 
งบประมาณ                            . 
ชื่อหนวยงาน /กระทรวง/จังหวัด  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร               . 
ชื่อผูกรอกขอมูล           โทรศัพท                  . 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง และ ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/ดําเนินโครงการ 

โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤตกิารณ
ความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง สม แดง 

1 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เร่ือง แนวทางการดําเนินการกรณีการ
จัดซื้อจัดจางเพื่อไดมาซึ่งวัสดุสําหรับการปองกันควบคุมรักษาโรคโควิด 19 อางถึงหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 สรุปพอสังเขปวา 
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นวาการระบาดของโรคโควิด 19 เปนกรณีมีความ
จําเปนเรงดวน เปนผลใหการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุในการปองกันควบคุมหรือรักษานั้น จึงไมสามารถดําเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามปกติไดทัน ซึ่งหากลาชาอาจกอความเสียหายตอสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น เพื่อ
ความคลองตัวและทันตอสถานการณ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ’2560 จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การจัดซื้อจัดจางพัสดุสําหรับปองกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ในแตละครั้ง ทุกวงเงิน ถือเปนกรณีจําเปนเรงดวน จึง
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทํา
ขอตกลงเปนหนังสือและวงเงินจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใหหนวยงานรัฐดําเนินการตามขอ 79 วรรค 2 แหงระเบียบนี้ แลวให
เจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานรัฐ เมื่อ
หัวหนาหนวยงานรัฐใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
2. การดําเนินการตามขอ 1 หากมีความจําเปนจะตองจายเงินคาพัสดุลวงหนาแกผูขาย หรือผูรับจาง ใหยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ขอ 89 (4) โดยใหจายไดตามเงื่อนไขที่ผูขายหรือผูรับจางกําหนดและยกเวนการวางหลักประกันการรับเงินลวงหนา
ตามระเบียบฯ ขอ 91 วรรคสอง 
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกลาว ใหใชไดจนกวาจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน 

เนื่องจากเปนกรณีที่มีความจาํเปน
รีบดวนและหากลาชา อาจกอความ
เสียหายตอสาธารณะและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม เพื่อความคลองตัว
และทันตอสถานการณ ดังนัน้ การ
พิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นขอรับการอนุมัติ/อนุญาต 
ซึ่งอาจไมไดดําเนนิการตามลําดบั
ขั้นตอนดังที่กําหนดไวในสถานการณ
ปกติ ประกอบกับกรณีที่เปนเรื่อง
จําเปนรีบดวน จาํเปนตองเรงรีบและ
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว จึง
อาจทําใหมีขอบกพรอง เกิดความ
คาดเคลื่อน หรือหลักฐานสําคัญบาง
ประกาศอาจไมครบถวนก็ได เปนตน 

    



-๒- 
ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/ดําเนินโครงการ โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤตกิารณความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง สม แดง 

2 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
การอางอิงราคากลาง หนวยงานรัฐสามารถใชวงเงินที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้งเปนราคากลาง  

ผูดําเนนิโครงการอาจมีมูลเหตุจงูใจพิเศษใหเลือกจะจัดซื้อ/จัดจางรานที่
ตนสนทิ/เปนญาต/ิที่พูดคุยไดงายมาเปนตัวเลือกลาํดับแรกๆ 

    

3 มาตรา 63 ใหหนวยงานรัฐประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง ผูรับผิดชอบ มีไมเพียงพอ หรือมีภารกิจที่ไมใชงานในหนาที่เพิม่เขามา
มาก อาจผิดหลงลืมคิดปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบียบลาชา/มีรายละเอียด
ขอมูล/การคํานวณราคากลาง/เหตุผลไมครบถวน 

    

4 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ใหหนวยงานรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง หรือผูไดรับการ
คัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน 

    

๕ มาตรา 98 ใหหนวยงานรัฐประกาศเผยแพรสาระสาํคัญของสัญญาหรือขอตกลงที่ไดลงนาม
แลว ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบญัชีกลาง
กําหนด โดยหนวยงานรัฐดําเนนิการใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากวนัที่มีการประกาศ
ยกเลิกสถานการณฉุกเฉินแลวสงขอมูลผานระบบ e-gp เพื่อประกาศในระบบสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและหนวยงานรัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0405.2/ว 62 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 โดยอนุโลม 

ปจจุบนัมีการประกาศและยกเลกิสถานการณฉุกเฉินฯ มีความผนัผวนทุก
เดือนทําใหผูรับผิดชอบที่มีไมเพยีงพอและมีภารกิจซึ่งมิใชงานในหนาที่
เขามาในปริมาณมาก อาจสบัสน ผิดหลงลืมคิดสงผลทาํใหปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบลาชาไมทนัภายในเวลากําหนด 
1. ไมมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป อาทิ 1.1 ชื่อโครงการ 
1.2 วงเงินโดยประมาณ 1.3 ระยะเวลาที่คาดวาจะจดัซื้อจัดจาง เปนตน 
1.4 รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชกีลางกําหนด 
2. ไมมีการเผยแพรแผนผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
3. ไมมีการปดประกาศแผน ณ หนวยงาน 

    

 

ตารางที่ 3  ตารางการประเมินคาความเสี่ยงรวม และ ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ลําดับ
ที่ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/ดําเนินโครงการ 
โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤตกิารณความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจาํเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม
จําเปน X รุนแรง 

ประสิทธิภาพการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริตในปจจุบัน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ด ี พอใช แดง 

๑ การดําเนินการกรณีจัดซื้อจัดจางเพื่อไดมาซึ่งวัสดุสําหรับการปองกัน/ควบคุม/รักษาโรคโควิด 19 อางถึง ว 115 
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ฯ จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

      ๙    

2 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การอางอิงราคากลาง 
หนวยงานรัฐสามารถใชวงเงินที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้งเปนราคากลาง  

      ๔    

3 มาตรา 63 ใหประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง       ๔    
4 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ใหประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง หรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน       ๙    
๕ มาตรา 98 ใหประกาศเผยแพรสาระสาํคัญของสัญญา/ขอตกลงที่ลงนามแลวในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางตามวิธทีี่กรมบัญชีกลางกาํหนด ภายใน 90 วันนับถัดจากวนัประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน
แลวสงขอมูลผานระบบ e-gp โดยอนุโลม 

      ๙    



 
 

-3- 
ตารางที่ ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                          . 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/ดําเนินโครงการ โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤตกิารณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันความเสีย่งการทุจริต 

๑ การดําเนินการกรณีจัดซื้อจัดจางเพื่อไดมาซึ่งวัสดุสําหรับการปองกัน/ควบคุม/รักษาโรคโควิด 
19 อางถึง ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ฯ จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

เนื่องจากเปนกรณีที่มีความจาํเปนรีบดวนและหากลาชา อาจกอความ
เสียหายตอสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อความคลองตัว
และทันตอสถานการณ ดังนัน้ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นขอรับการอนุมัติ/อนุญาต ซึ่งอาจไมไดดาํเนนิการตามลําดับ
ขั้นตอนดังที่กําหนดไวในสถานการณปกติ ประกอบกับกรณีที่เปน
เร่ืองจําเปนรีบดวน จําเปนตองเรงรีบและดําเนินการใหแลวเสรจ็
โดยเร็ว จึงอาจทําใหมีขอบกพรอง เกิดความคาดเคลื่อน หรือ
หลักฐานสาํคัญบางประกาศอาจไมครบถวนก็ได เปนตน 

-มีการบันทึกทะเบียนคุมตามแผนฯ 
-มีการรายงานผูบงัคับบัญชาทุกครั้ง 
-สรางจิตสาํนึกคุณธรรมและจริยธรรม 
-เมื่อดําเนินภารกิจรีบดวนที่คลองตัว
และทันสถานการณแลวเสร็จในแต
ละวันหรือในแตละครั้งจาํเปนตองมี
หนาที่ทบทวน/ตรวจสอบ/สอบทาน
เพื่อไดขอมูลที่สะทอนความเปนจรงิ 

2 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการฯ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การ
อางอิงราคากลาง หนวยงานรัฐสามารถใชวงเงินที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้งเปนราคากลาง  

ผูดําเนนิโครงการอาจมีมูลเหตุจงูใจพิเศษใหเลือกจะจัดซื้อ/จัดจาง
รานที่ตนสนทิ/เปนญาต/ิที่พูดคยุไดงายมาเปนตัวเลือกลําดบัแรกๆ 

-ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซื้อวัสด ุ
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุการจาง 

3 มาตรา 63 ใหหนวยงานรัฐประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง ผูรับผิดชอบ มีไมเพียงพอ หรือมีภารกิจที่ไมใชงานในหนาที่เพิม่เขา
มามาก อาจผิดหลงลืมคิดปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบียบลาชา/มี
รายละเอียดขอมูล/การคํานวณราคากลาง/เหตุผลไมครบถวน 

-ผูบังคับบัญชาและหัวหนางานกํากับ 

4 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ใหหนวยงานรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง หรือผูไดรับการ
คัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน 

-ใหมกีารประกาศผลดําเนินการและ
เหตุผลอยางโปรงใสและตรวจสอบได 

๕ มาตรา 98 ใหหนวยงานรัฐประกาศเผยแพรสาระสาํคัญของสัญญาหรือขอตกลงที่ไดลงนาม
แลว ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่
กรมบัญชีกลางกาํหนด โดยหนวยงานรัฐดาํเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจาก
วันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินแลวสงขอมูลผานระบบ e-gp เพื่อประกาศใน
ระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหนวยงานรัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 
0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 โดยอนโุลม 

ปจจุบนัมีการประกาศและยกเลกิสถานการณฉุกเฉินฯมีความผนัผวน
ทุกเดือนทําใหผูรับผิดชอบที่มีไมเพียงพอ มีภารกิจไมใชงานในหนาที่
ในปริมาณมาก จึงอาจสบัสนผิดหลงหรือลืมคิดสงผลทาํใหปฏิบตัิตาม
กฎหมายระเบียบลาชาไมทนัภายในเวลากําหนด 
1. ไมมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 1.1 ชื่อโครงการ 
1.2 วงเงินโดยประมาณ 1.3 ระยะเวลาที่คาดวาจะจดัซื้อจัดจาง  
1.4 รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชกีลางกําหนด 
2. ไมมีการเผยแพรแผนผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
3. ไมมีการปดประกาศแผน ณ หนวยงาน 

-ผูปฏิบัติตองทําตามกฎและระเบียบ 
โดยมีความเปนกลาง 
-มีการทําทะเบยีนควบคุมการใชงาน
และการเบิกจายอยางเครงครัด     
-ใหสวนราชการยึดถือและปฏิบตัิตาม
แผนการตรวจสอบภายในประยกุตใช
ควบคูกับแนวทางการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริตโดยอนโุลม 

สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไดตามคูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 
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