
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใชจายงบประมาณ 
ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สํานักงาน ป.ป.ท. 
ชื่อหนวยงาน /กระทรวง/จังหวัด  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร               
. 
ชื่อผูกรอกขอมูล    นายณัฐ สุขล้ําคณา ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ  โทรศัพท ๐๘ ๖๔๖๑ ๒๕๙๔   เมื่อวันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๔         
. 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง และ ตารางที่ ๒ ตารางประเมนิสถานะความเสี่ยง 

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  

ผูดําเนนิโครงการอาจมีมูลเหตุจงูใจพิเศษใหเลอืกจะจัดซื้อ/จัดจางรานที่
ตนสนทิ/เปนญาต/ิที่พูดคุยไดงายมาเปนตัวเลือกลาํดับแรกๆ 

    

3 มาตรา 63 ใหหนวยงานรัฐประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง ผูรับผิดชอบ มีไมเพียงพอ หรือมีภารกิจที่ไมใชงานในหนาที่เพิม่เขามา
มาก อาจผิดหลงลืมคิดปฏบิตัิตามกฎหมาย/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    



 
 

-๓- 
ตารางที่ ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   ประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใชจายงบประมาณ                 
. 

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
เพื่อไดขอมูลที่สะทอนความเปนจริง 

2 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการฯ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
การอางอิงราคากลาง หนวยงานรัฐ สามารถใชวงเงินที่จัดซื้อจัดจางแตละครั้งเปนราคากลาง 

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 

-ใหมีการประกาศผลดําเนินการและ
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 

 


