แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดานที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส
ของการใชจายงบประมาณและ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ประเมินความเสี่ยงทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประเมินความเสี่ยงดาน
 ๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกีย่ วของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหนวยงาน ………………………….มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.....................................
ชื่อหนวยงาน/กระทรวง……………กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม....
ผูรับผิดชอบ................กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง....
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknow Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต

๑

ผูใชน้ำมันรถยนตราชการ น้ำมันไปใชสวน เชนการดูดน้ำมันไมครบตามใบสั่งจาย สวน
น้ำมันที่เหลือนำใสถังหรือทอนเปนเงินสด โดยเจาหนาที่ที่รวมมือกับผูประกอบการ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ
คาที่พัก
ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารเบิกจาย
การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง
ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจาง การจางที่ปรึกษา การออกแบบโครงสรางมีการ
กำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเปน (Over Designs) เพื่อใหมีการ
ประมาณการราคาในสวนนี้โดยมีผลประโยชนทับซอน
คณะกรรมการกำกับการจางที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับแตละ
งวดงานหลายครั้ง เกิดความจริง เพื่อประโยชนในการเบิกคาเบี้ยประชุม หรือมีการถวง
เวลาในการเรียนรับทั้งที่ไมมีประเด็นเปนสาระสำคัญ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการตาง ๆ ของหนวยงานมีกรประชุมที่เกินความจำเปน เพื่อ
ประโยชนในการเบิกคาเบีย้ ประชุม
การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเปน ทำใหการใชจาย
งบประมาณที่ไมคุมคา โปรงใส
มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยาการบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบ
แฝง
การกำหนดราคาไมใชคา K มาปรับ
ผูรับจางอนุมตั ิใชวัสดุ แตไมนำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช
ผูรับจางปลอยปละละเลยใหผรู ับจางเหมาชวง
มีการล็อกสเปควัดสุที่ทำใหไมเกิดการแขงขัน
การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง
คณะกรรมการไมออกไปดูสถานทีก่ อสราง แตจะมีการเจรจากับผูรบั เมาหโดยใชขอมูลตาม
ผูรับเหมาแจง และจึงไปทำการจรวจรับงานกอสราง
มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสูการเอื้อประโยชนใหกับ
คูสัญญา
มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูส ัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกำหนดคุณลักษณะ
(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริงแตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาให
คณะกรรมการเปนผูกำหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชนใหกับเอกชน
การใชดุจพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจางและผูร บั จางโดยวิธีพิเศษ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘

ประเภทความเสี่ยงทุจริต
Know Factor Unknow Factor




















ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต
ผูใชน้ำมันรถยนตราชการ น้ำมันไปใชสวน เชนการดูดน้ำมันไมครบตามใบสั่งจาย สวน
น้ำมันที่เหลือนำใสถังหรือทอนเปนเงินสด โดยเจาหนาที่ที่รวมมือกับผูประกอบการ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาที่พัก
ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารเบิกจาย
การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการ
จริง
ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจาง การจางที่ปรึกษา การออกแบบโครงสรางมีการ
กำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเปน (Over Designs) เพื่อใหมีการ
ประมาณการราคาในสวนนี้โดยมีผลประโยชนทับซอน
คณะกรรมการกำกับการจางที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับแต
ละงวดงานหลายครั้ง เกิดความจริง เพื่อประโยชนในการเบิกคาเบี้ยประชุม หรือมีการ
ถวงเวลาในการเรียนรับทั้งที่ไมมีประเด็นเปนสาระสำคัญ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการตาง ๆ ของหนวยงานมีกรประชุมที่เกินความจำเปน
เพื่อประโยชนในการเบิกคาเบีย้ ประชุม
การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานแอบแฝง หรือที่เกินความจำเปน ทำใหการใช
จายงบประมาณทีไ่ มคุมคา โปรงใส
มีการใชดุลพินิจในการเบิกจายคาวิทยาการบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน
แอบแฝง
การกำหนดราคาไมใชคา K มาปรับ
ผูรับจางอนุมตั ิใชวัสดุ แตไมนำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช
ผูรับจางปลอยปละละเลยใหผรู ับจางเหมาชวง
มีการล็อกสเปควัดสุท่ที ำใหไมเกิดการแขงขัน
การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชนจากผู
รับจาง
คณะกรรมการไมออกไปดูสถานทีก่ อสราง แตจะมีการเจรจากับผูรบั เมาหโดยใชขอมูล
ตามผูรับเหมาแจง และจึงไปทำการจรวจรับงานกอสราง
มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสูการเอื้อประโยชน
ใหกับคูสัญญา
มีการประสานกับบริษัท หรือผูท่จี ะมีเปนคูส ัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกำหนดคุณลักษณะ
(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริงแตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาให
คณะกรรมการเปนผูกำหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชนใหกับเอกชน
การใชดุจพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจางและผูร ับจางโดยวิธีพิเศษ

เขียว เหลือง


สม











แดง

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

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต

๑

การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบราคาจาก
ผูประกอบการจริง
มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูส ัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อ
กำหนดคุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมกี ารกำหนดขึ้นอยางแทจริงแตเปนการ
นำราง (TOR) ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผูกำหนด การแตงตัง้
คณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของ
ทางราชการเพื่อเอื้อประโยชนใหกับเอกชน
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบีย้
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก

๒

๓

ระดับความ
จำเปนของการ
เฝาระวัง
๓ ๒ ๑
๒

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
๓ ๒ ๑
๒

๒

๒

๒

๒

คาความเสี่ยง
รวมจำเปน X
รุนแรง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพการ
จัดการ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต

๑

การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบ
ราคาจากผูประกอบการจริง
มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูส ัญญาตั้งแตเริ่มตน
เพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริง
แตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผู
กำหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชนใหกับ
เอกชน
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก

๒

๓

พอใช

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต
คาความ
คาความ
คาความ
เสี่ยงระดับ เสี่ยงระดับ
เสี่ยง
ต่ำ
ปานกลาง
ระดับสูง
ปานกลาง

พอใช

ปานกลาง

พอใช

ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง,ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากร
ที่
๑

๒

๓

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต
การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไมมีการสืบ
ราคาจากผูประกอบการจริง

มาตรการปองกันการทุจริต

๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการ
พัสดุ การเงิน การคลัง
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุใหสวน
ราชการทราบและถือปฏิบตั ิ
มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปนคูส ัญญาตั้งแตเริ่มตน
๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการ
เพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้นอยางแทจริง พัสดุ การเงิน การคลัง
แตเปนการนำราง (TOR) ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผู
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุใหสวน
กำหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เปนเพียงการ
ราชการทราบและถือปฏิบตั ิ
ดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชนใหกับ ๓.กำหนดมาตรการการปองกันการทุจริตหรือ
เอกชน
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนตนกับ
ประโยชนสวนรวม โดยใหผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือ
มอบหมายหนาที่รับรองตนเองวาไมมีหนาที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน
๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
พัสดุ การเงิน การคลัง
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุใหสวน
ราชการทราบและถือปฏิบตั ิ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปงบประมาณ ๒๕๖๔
ที่
๑

๒

๓

มาตรการปองกันการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต

๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ
เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
พัสดุใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ

การสืบราคาที่กำหนวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป
อาจจะไมมีการสืบราคาจาก
ผูประกอบการจริง

๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ
เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
พัสดุใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ
๓.กำหนดมาตรการการปองกันการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนตนกับประโยชนสวนรวม โดย
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายหนาที่
รับรองตนเองวาไมมีหนาที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาจัดซื้อจัดจาง
๑.อบรมใหความรู กฎหมาย และระเบียบ
เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง
๒.แจงเวียนหนังสือแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
พัสดุใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ

มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมีเปน
คูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกำหนด
คุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไมมีการกำหนดขึ้น
อยางแทจริงแตเปนการนำราง (TOR)
ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผูก ำหนด
การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR
เปนเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของ
ทางราชการเพื่อเอื้อประโยชนใหกับ
เอกชน
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คา
ลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก

สถานะความเสี่ยง
เขียว

เหลือง






แดง

