
 

  

แบบประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดานท่ี ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส

ของการใชจายงบประมาณและ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 



 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknow Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
๑ ผูใชน้ำมันรถยนตราชการ น้ำมันไปใชสวน เชนการดูดนำ้มันไมครบตามใบสั่งจาย สวน

น้ำมันที่เหลือนำใสถังหรือทอนเปนเงนิสด โดยเจาหนาที่ที่รวมมือกบัผูประกอบการ 
  

๒ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบีย้เลี้ยง คาพาหนะ 
คาที่พัก 

  

๓ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารเบิกจาย   
๔ การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง   
๕ ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จดัจาง การจางที่ปรึกษา การออกแบบโครงสรางมีการ

กำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเปน (Over Designs) เพ่ือใหมีการ
ประมาณการราคาในสวนนี้โดยมีผลประโยชนทับซอน 

  

๖ คณะกรรมการกำกับการจางที่ปรกึษา/ คณะกรรมการตรวจรบังาน มีการตรวจรับแตละ
งวดงานหลายครั้ง เกิดความจริง เพ่ือประโยชนในการเบิกคาเบี้ยประชุม หรือมีการถวง
เวลาในการเรียนรับทั้งท่ีไมมีประเด็นเปนสาระสำคัญ 

  

๗ คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการตาง ๆ ของหนวยงานมีกรประชุมที่เกินความจำเปน เพื่อ
ประโยชนในการเบิกคาเบีย้ประชมุ 

  

๘ การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเปน ทำใหการใชจาย
งบประมาณท่ีไมคุมคา โปรงใส 

  

๙ มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยาการบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบ
แฝง 

  

๑๐ การกำหนดราคาไมใชคา K มาปรบั   
๑๑ ผูรับจางอนุมติัใชวัสดุ แตไมนำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช   
๑๒ ผูรับจางปลอยปละละเลยใหผูรับจางเหมาชวง   
๑๓ มีการล็อกสเปควดัสุที่ทำใหไมเกิดการแขงขัน   
๑๔ การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงนิหรือผลประโยชนจากผูรับจาง   
๑๕ คณะกรรมการไมออกไปดูสถานท่ีกอสราง แตจะมีการเจรจากับผูรบัเมาหโดยใชขอมูลตาม

ผูรับเหมาแจง และจึงไปทำการจรวจรับงานกอสราง 
  

๑๖ มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับ
คูสัญญา 

  

๑๗ มีการประสานกับบริษัท หรือผูท่ีจะมีเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพ่ือกำหนดคุณลักษณะ
(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริงแตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาให
คณะกรรมการเปนผูกำหนด การแตงต้ังคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับเอกชน 

  

๑๘ การใชดุจพินิจในการเลือกวิธีการจดัซื้อจัดจางและผูรบัจางโดยวิธีพิเศษ   
 

ประเมินความเสี่ยงทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเมินความเสี่ยงดาน 

 ๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนมัุติ อนญุาต 

 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 

 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อหนวยงาน ………………………….มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง..................................... 

ชื่อหนวยงาน/กระทรวง……………กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม.... 

ผูรับผิดชอบ................กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.... 



ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต เขียว เหลือง สม  แดง 
๑ ผูใชน้ำมันรถยนตราชการ น้ำมันไปใชสวน เชนการดูดน้ำมันไมครบตามใบสั่งจาย สวน

น้ำมันที่เหลือนำใสถังหรือทอนเปนเงนิสด โดยเจาหนาที่ที่รวมมือกบัผูประกอบการ 
    

๒ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ 
คาที่พัก 

    

๓ ยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลงเอกสารเบิกจาย     
๔ การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ข้ึนไป อาจจะไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการ

จริง 
    

๕ ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จดัจาง การจางที่ปรึกษา การออกแบบโครงสรางมีการ
กำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเปน (Over Designs) เพื่อใหมีการ
ประมาณการราคาในสวนนี้โดยมีผลประโยชนทับซอน 

    

๖ คณะกรรมการกำกับการจางที่ปรกึษา/ คณะกรรมการตรวจรบังาน มีการตรวจรับแต
ละงวดงานหลายครั้ง เกดิความจรงิ เพื่อประโยชนในการเบิกคาเบี้ยประชุม หรือมีการ
ถวงเวลาในการเรยีนรับทั้งท่ีไมมีประเด็นเปนสาระสำคญั 

    

๗ คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการตาง ๆ ของหนวยงานมีกรประชุมที่เกินความจำเปน 
เพ่ือประโยชนในการเบิกคาเบีย้ประชุม 

    

๘ การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเปน ทำใหการใช
จายงบประมาณทีไ่มคุมคา โปรงใส 

    

๙ มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยาการบุคคลภายนอก ท่ีสูงโดยมีผลประโยชน
แอบแฝง 

    

๑๐ การกำหนดราคาไมใชคา K มาปรบั     
๑๑ ผูรับจางอนุมติัใชวัสดุ แตไมนำวสัดุที่ขออนุมัติมาใช     
๑๒ ผูรับจางปลอยปละละเลยใหผูรับจางเหมาชวง     
๑๓ มีการล็อกสเปควัดสุที่ทำใหไมเกิดการแขงขัน     
๑๔ การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงนิหรือผลประโยชนจากผู

รับจาง 
    

๑๕ คณะกรรมการไมออกไปดสูถานทีก่อสราง แตจะมีการเจรจากับผูรบัเมาหโดยใชขอมูล
ตามผูรับเหมาแจง และจึงไปทำการจรวจรับงานกอสราง 

    

๑๖ มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสูการเอ้ือประโยชน
ใหกับคูสัญญา 

    

๑๗ มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกำหนดคุณลักษณะ
(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริงแตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาให
คณะกรรมการเปนผูกำหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับเอกชน 

    

๑๘ การใชดุจพินิจในการเลือกวิธีการจดัซื้อจัดจางและผูรับจางโดยวิธีพิเศษ     
 

 

 

 

 



ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลทีตองเฝาระวัง ๒ มิติ(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง(Risk Level matrix)) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 

ระดับความ
จำเปนของการ

เฝาระวัง 
๓   ๒   ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
๓   ๒   ๑ 

คาความเสี่ยง
รวมจำเปน X 

รุนแรง 

๑ การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบราคาจาก
ผูประกอบการจริง 

๒ ๒  

๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพ่ือ
กำหนดคุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมกีารกำหนดข้ึนอยางแทจริงแตเปนการ
นำราง (TOR) ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผูกำหนด การแตงตัง้
คณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของ
ทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับเอกชน 

๒ ๒  

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบีย้
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

๒ ๒  

 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คาความ
เสี่ยงระดับ

ต่ำ 

คาความ
เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

คาความ
เสี่ยง

ระดับสูง 

๑ การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบ
ราคาจากผูประกอบการจริง 

พอใช  ปานกลาง  

๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน 
เพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริง
แตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผู
กำหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอ้ือประโยชนใหกับ
เอกชน 

พอใช  ปานกลาง  

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

พอใช  ปานกลาง  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง,ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากร 

ที ่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจริต 

๑ การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบ
ราคาจากผูประกอบการจริง 

๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการ
พัสดุ การเงิน การคลัง 
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุใหสวน
ราชการทราบและถือปฏิบัติ 

๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน 
เพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริง
แตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผู
กำหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอ้ือประโยชนใหกับ
เอกชน 

๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการ
พัสดุ การเงิน การคลัง 
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุใหสวน
ราชการทราบและถือปฏิบัติ 
๓.กำหนดมาตรการการปองกันการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนตนกับ
ประโยชนสวนรวม โดยใหผูที่ไดรับการแตงต้ังหรือ
มอบหมายหนาที่รับรองตนเองวาไมมีหนาที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการ
พัสดุ การเงิน การคลัง 
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุใหสวน
ราชการทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ที ่ มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๑ ๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ 

เก่ียวกับการพัสดุ การเงิน การคลงั 
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการ
พัสดุใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ 

การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป 
อาจจะไมมีการสืบราคาจาก
ผูประกอบการจริง     

๒ ๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ 
เก่ียวกับการพัสดุ การเงิน การคลงั 
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการ
พัสดุใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ 
๓.กำหนดมาตรการการปองกันการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนตนกับประโยชนสวนรวม โดย
ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังหรือมอบหมายหนาที่
รับรองตนเองวาไมมีหนาที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาจัดซื้อจัดจาง 

มีการประสานกับบรษิัท หรือผูที่จะมีเปน
คูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกำหนด
คุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดข้ึน
อยางแทจริงแตเปนการนำราง (TOR) 
ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผูกำหนด 
การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR 
เปนเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของ
ทางราชการเพ่ือเอื้อประโยชนใหกับ
เอกชน 

   

๓ ๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ 
เก่ียวกับการพัสดุ การเงิน การคลงั 
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการ
พัสดุใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเทจ็ เชน คา
ลวงเวลา คาเชาบาน คาเบ้ียเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก    

 

 


