
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศสุัตว ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
แนวทางด้านที่ 1 ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก  
๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง  
๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง  
๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก  
๑ เหตุการณ์ทีอ่าจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย 

ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 
ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact) 

๕ กระทบต่องบประมาณระดับสูงมาก  
(ตั้งแต่ 3 ล้าน บาทขึ้นไป ร้อยละ 10 ของวงเงินขึ้นไป) 

๔ กระทบต่องบประมาณระดับสูง 
(ตั้งแต่ 2,000,000 – 3,000,000 บาท ร้อยละ 10 ของวงเงิน) 

๓ กระทบต่องบประมาณระดับปานกลาง 
(ตั้งแต่ 1,500,000 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 5 ของวงเงิน) 

๒ กระทบต่องบประมาณระดับต่ำ 
(ตั้งแต่ 900,000 – 1,500,000 บาท ร้อยละ 3 ของวงเงิน) 

๑ กระทบต่องบประมาณระดับต่ำมาก 
กระทบต่องบประมาณต่ำกว่า 900,000 บาท  

 
 
 
 
 
 



แนวทางด้านที่ 2 ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก  
๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง  
๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง  
๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก  
๑ เหตุการณ์ทีอ่าจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย 

ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 
ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact) 

๕ กระทบต่องบประมาณระดับสูงมาก  
(ตั้งแต่ 3 ล้าน บาทขึ้นไป ร้อยละ 10 ของวงเงินขึ้นไป) 

๔ กระทบต่องบประมาณระดับสูง 
(ตั้งแต่ 2,000,000 – 3,000,000 บาท ร้อยละ 10 ของวงเงิน) 

๓ กระทบต่องบประมาณระดับปานกลาง 
(ตั้งแต่ 1,500,000 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 5 ของวงเงิน) 

๒ กระทบต่องบประมาณระดับต่ำ 
(ตั้งแต่ 900,000 – 1,500,000 บาท ร้อยละ 3 ของวงเงิน) 

๑ กระทบต่องบประมาณระดับต่ำมาก 
กระทบต่องบประมาณต่ำกว่า 900,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางด้านที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก  
๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง  
๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง  
๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก  
๑ เหตุการณ์ทีอ่าจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย 

ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่การเงิน 
ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact) 

๕ เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 
๔ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส  
๓ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๒ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีกรณีร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
๑ แทบจะไม่มี 

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score 

โอกาสเกิด 
(likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

 
- สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ 
- สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
- สถานะสีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกต ิ

- สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
คนที่ไม่รู ้จัก โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด  
หรืออย่างสม่ำเสมอ 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต Risk Score (L x I) 

รายละเอียดมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

Likelihood 
( L ) 

Impact 
( I ) 

Risk Score 

 
1 
 
 

ขั้นตอนการพิจารณาท่ีมาของงบประมาณ 
และจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. การจดัทำแผนการจัดซื้อจดัจ้างมีการประวิงเวลา
ให้เกิดการจดัซื้อจัดจา้งที่ล่าช้า อาจทำให้วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าปกต ิ

2 3 

 
 

 
๖/ปานกลาง 

๑. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ
แผนการจดัซื้อจัดจา้งล่วงหน้า 
เสนอผูม้ีอำนาจ กำหนดกรอบการ
ดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดเุป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 

2 
 

ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR  
- แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่าง
ขอบเขตงาน TOR 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการกำหนด TOR ขาดความรู้
ความสามารถในการทำหนา้ที่กำหนด TOR ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตงาน TOR เป็นบุคคลผู้มีสว่นเกี่ยวข้องหรือรู้
เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดร่างขอบเขต
งาน TOR ให้เป็นไปตามความต้องการ 

4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐/สูงมาก 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถภายในหน่วยงาน  
หากไม่มผีู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการ
กำหนด TOR  
๒. คณะกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตั้ง 
ต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏบิัตหิน้าท่ี
คณะกรรมการกำหนด TOR 

- การกำหนดขอบเขตงาน TOR  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR อาศัย
โอกาสที่ตนมหีน้าท่ี เรียกรับ หรือยอมจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อกระทำหรือไม่
กระทำในการพิจารณากำหนดขอบเขตงาน TOR  
 

๑. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขัน
ราคาได้อย่างเป็นธรรม 
๒. กำหนดขอบเขตงานให้มีความ 
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อลดการใช้ 
ดุลยพินิจในการตีความ 
๑. กำหนดแนวทางการทำหนา้ที่
คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส 
โดยมเีอกสารหลักฐานประกอบการ 
จัดทำ TOR มีการบันทึกการประชุม  
และไม่ให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีร่วม 
ประชุมหรือพิจารณา TOR   
๒. การรวบรวมข้อมลูประกอบการ
จัดทำ TOR จะต้องกระทำโดยเปดิเผย 
และมีข้อมลูเพียงพอต่อการเปรียบเทียบ
ให้การกำหนด TOR เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 



๓ 

ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 
- แต่งต้ังคณะกรรมการราคากลาง  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
ขาดความรูค้วามสามารถในการทำหน้าที่กำหนด
ราคากลาง 
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง เป็นบุคคลผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มี
อำนาจที่จะพิจารณากำหนดราคากลาง ให้เป็นไป 
ตามความต้องการ 

4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐/สูงมาก 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถภายในหน่วยงาน  
หากไม่มผีู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 
๒. คณะกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตั้ง 
ต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏบิัตหิน้าท่ี
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

- คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางและ
ขออนุมัติราคากลาง 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าราคา
ตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกัน 
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาศัยโอกาสที่
ตนมีหน้าท่ี เรยีกรับ หรือยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายหนึ่งรายใด 

๑. กำหนดราคากลางให้มีความ
เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภท
เดียวกันที่มีการจัดซื้อ 
โดยหน่วยงานอ่ืน 
๒. กำหนดแนวทางการทำหนา้ที่
คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส 
โดยมเีอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดทำราคากลาง มีการบันทึกการ
ประชุม และไม่ใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมประชุมหรือพิจารณาราคากลาง   

4 

การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือจัดจ้าง 
เผยแพร่เพ่ือวิจารณ์ ในเว็บไซต์ e-GP และ
เว็บไซต์หน่วยงาน และจัดทำร่างเอกสารซ้ือหรือ
จ้างด้วยวิธี e-bidding เพ่ือขอความเห็นชอบ  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
การปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการจัดซื้อจดัจ้าง
ไม่นำข้อมลูที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานในส่วนท่ีเป็น
สาระสำคญั มากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 

2 3 

 
 
 
 

๖/ปานกลาง 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหนา้ที่จัดซื้อจดัจ้าง
ต้องตรวจสอบข้อมลูที่กำหนดไว้ใน TOR 
นำมากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ให้ครบถ้วน  

5 
 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
การเข้าเสนอราคา  
ผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
- จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารเชิญชวน
เสนอผูม้ีอำนาจลงนาม 
- เผยแพร่เอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง เว็บไซตห์น่วยงาน และปิดประกาศ
เอกสารประกวดราคาจดัซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ณ ท่ีทำการของ
หน่วยงาน  
- ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทุกรายจากระบบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
 
 

3 3 

 
 
 

 
 

 
 

๙/สูง 

มาตรการเปดิเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง เว็บไซตห์น่วยงาน  
และปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของ
หน่วยงานโดยมรีายละเอยีด ดังนี ้
(1) รายละเอียดโครงการ 
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง 

 



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. นำเอกสารที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ทราบเข้าระบบไม่ครบถ้วน ทำใหม้ีผู้เสนอราคาเข้า
แข่งขันได้น้อยรายหรือราคาที่เสนอไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 
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การพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทุกราย ตรวจสอบคณุสมบัติเบื้องต้น พิจารณาการ
เสนอราคาจัดซื้อจดัจ้าง  
- คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอทุก
รายรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
- เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาด
ความรู้ความสามารถในการทำหนา้ที่พิจารณาผล
การจัดซื้อจดัจ้าง  
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผล
การจัดซื้อจดัจ้าง เป็นบุคคลผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้
เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
ให้เป็นไปตามความต้องการ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้
ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง 
๔. คณะกรรมการพิจารณาผล อาศัยโอกาสที่ตนมี
หน้าท่ี เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการ
พิจารณาผลการจดัซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน ์
แก่ผู้ประกอบการ 

3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/สูง 

๑. กำหนดแนวทางการทำหนา้ที่
คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมี
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง มีการบันทึกการ
ประชุม และไม่ใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียร่วม
ประชุมหรือพิจารณาผลการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒. คณะกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งต้อง
วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
๓. กำหนดแนวทางการใช้ดลุยพินจิใน
การตรวจสอบเอกสาร 
๔. ประกาศนโยบายของหน่วยงานใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่รบัหรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ในการทำหน้าท่ีจัดซื้อจดัจ้าง 
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การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา 
- จัดทำร่างสัญญาจดัซื้อจัดจ้าง  
- แจ้งสนองรับราคาผู้ชนะการเสนอราคา  
และนำเอกสารต่างๆ มาประกอบการทำสัญญา 
- จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. การจดัทำสญัญามรีายละเอยีดไม่ครบถ้วนตามที่
ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
๒. มีการแกไ้ขสญัญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 

 
 
 
 
 

12/สูง 
 
 
 
 

๑. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบท่ี
ระเบียบกำหนด โดยระบุเง่ือนไขให้
ครบถ้วนและตรงตามเอกสาร 
ประกวดราคา 
 



การตรวจรับ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สง่มอบงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสด ุ
- การเบิกจ่ายเงินและจดัทำหนังสอืขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้ความสามารถ
ในการทำหน้าท่ีตรวจรับ  
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ  
เป็นบุคคลผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรือรูเ้ห็น 
กับผู้มีอำนาจที่ตรวจรับใหเ้ป็นไปตามความต้องการ 
๓. คณะกรรมการตรวจรับใช้ดุลยพินิจในการตรวจ
รับไม่ถูกต้อง 
๔. คณะกรรมการตรวจรับอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าท่ี 
เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพยส์ินหรือประโยชน ์
อื่นใด เพ่ือกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ  

 
 
 

 
 
 

๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานรอบที่ 1  

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้) 
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 
ชื่อหน่วยงาน  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านที่  ๓   โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อจดัจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กก.  
๒.งบประมาณ  29,960,000  บาท      วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding 
ระยะเวลาดำเนินการ  240  วัน. 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล อยูร่ะหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)  

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยง 

การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 
1 
 
 

ขั้นตอนการพิจารณาท่ีมาของงบประมาณ 
และจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. การจดัทำแผนการจัดซื้อจดัจ้างมีการประวิงเวลาให้เกดิ 
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีล่าช้า อาจทำให้วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าปกติ 

๒*๓ ๖/ 
ปานกลาง 

๑. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าเสนอผู้มีอำนาจ กำหนด
กรอบการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดเุป็นไปตามวัตถุประสงค์
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR  
- แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการกำหนด TOR ขาดความรูค้วามสามารถ 
ในการทำหน้าท่ีกำหนด TOR ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR เป็น
บุคคลผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดรา่ง
ขอบเขตงาน TOR ให้เป็นไปตามความต้องการ 

๔*๕ ๒๐/ 
สูงมาก 

 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
ภายในหน่วยงาน หากไม่มผีู้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR  
๒. คณะกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งต้องวางตัว
เป็นกลางในการปฏบิัติหน้าที่คณะกรรมการ
กำหนด TOR 

- การกำหนดขอบเขตงาน TOR  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยีห่้อหนึ่งหรือของผู้ขาย
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR อาศัยโอกาสที่ตนมีหนา้ที่  
เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อกระทำหรือไม่
กระทำในการพิจารณากำหนดขอบเขตงาน TOR  

๑. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขันราคา 
ได้อย่างเป็นธรรม 
๒. กำหนดขอบเขตงานให้มีความชัดเจน  
ไม่คลุมเครือ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการตีความ 
๑. กำหนดแนวทางการทำหนา้ที่คณะกรรมการให้
มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการ



 จัดทำ TOR มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียร่วมประชุมหรือพิจารณา TOR   
๒. การรวบรวมข้อมลูประกอบการจัดทำ TOR 
จะต้องกระทำโดยเปิดเผย และมีขอ้มูลเพียงพอต่อ
การเปรยีบเทียบให้การกำหนด TOR เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

๓ 

ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 
- แต่งต้ังคณะกรรมการราคากลาง  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขาดความรู้ความสามารถในการทำ
หน้าท่ีกำหนดราคากลาง 
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นบุคคลผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจท่ีจะพิจารณากำหนดราคากลาง ให้เป็นไป
ตามความต้องการ ๔*๕ ๒๐/ 

สูงมาก 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
ภายในหน่วยงาน หากไม่มผีู้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด 
ราคากลาง 
๒. คณะกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งต้องวางตัว
เป็นกลางในการปฏบิัติหน้าที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 

- คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจดัจ้าง
ประเภทเดียวกัน 
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาศัยโอกาสที่ตนมหีน้าท่ี เรียกรับ  
หรือยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด 

๑. กำหนดราคากลางใหม้ีความเหมาะสมกับการ
จัดซื้อจัดจ้างประเภทเดยีวกันที่มีการจัดซื้อโดย
หน่วยงานอ่ืน 
๒. กำหนดแนวทางการทำหนา้ที่คณะกรรมการให้
มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดทำราคากลาง มีการบันทึกการประชุม และ
ไม่ให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ร่วมประชุมหรือพิจารณา
ราคากลาง   
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การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือจัดจ้าง  
เผยแพร่เพ่ือวิจารณ์ ในเว็บไซต์ e-GP  
และเว็บไซต์หน่วยงาน และจัดทำร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี e-
bidding เพ่ือขอความเห็นชอบ  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
การปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการจัดซื้อจดัจ้างไม่นำข้อมูลที่กำหนดไว้ใน
ขอบเขตงานในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญ มากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 

๒*๓ ๖  
/ปานกลาง 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหนา้ที่จัดซื้อจดัจ้างต้อง
ตรวจสอบข้อมลูที่กำหนดไว้ใน TOR นำมากำหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ครบถ้วน  
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การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง การเข้าเสนอราคา  
ผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
- จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารเชิญชวนเสนอผูม้ีอำนาจลงนาม 
- เผยแพร่เอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบญัชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน 
และปิดประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจดัจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ณ ท่ีทำการของหน่วยงาน  
- ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. นำเอกสารที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเข้าระบบไม่
ครบถ้วน ทำให้มีผู้เสนอราคาเข้าแข่งขันได้น้อยรายหรือราคาที่เสนอไม่
เป็นไปตามข้อเท็จจริง 

๓*๓ ๙/สูง 

มาตรการเปดิเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
เว็บไซตห์น่วยงาน เว็บไซต์กรมบญัชีกลาง 
 เว็บไซต์หน่วยงาน และปดิประกาศ ณ ท่ีทำการ
ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) รายละเอียดโครงการ 
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง 
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การพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น พิจารณาการเสนอราคาจดัซื้อจัดจ้าง  
- คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัตเิบื้องต้น รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อ
จัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
- เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความสามารถ 
ในการทำหน้าท่ีพิจารณาผลการจดัซื้อจัดจ้าง  
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เป็นบุคคลผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรือรูเ้ห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามความตอ้งการ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ดุลยพินิจตรวจสอบ
เอกสารไม่ถูกต้อง 
๔. คณะกรรมการพิจารณาผล อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ เรยีกรับ หรือ 
ยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการ
พิจารณาผลการจดัซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 

๓*๔ 12/สูง 

๑. กำหนดแนวทางการทำหนา้ที่คณะกรรมการให้
มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาผลการจดัซื้อจัดจ้าง มีการบันทึกการ
ประชุม และไม่ใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุม
หรือพิจารณาผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
๒. คณะกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งต้องวางตัว
เป็นกลางในการปฏบิัติหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการจดัซื้อจัดจ้าง 
๓. กำหนดแนวทางการใช้ดลุยพินจิในการ
ตรวจสอบเอกสาร 
๔. ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดในการทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 
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การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา 
- จัดทำร่างสัญญาจดัซื้อจัดจ้าง  
- แจ้งสนองรับราคาผู้ชนะการเสนอราคา และนำเอกสารต่างๆ  
มาประกอบการทำสญัญา 
- จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. การจดัทำสญัญามรีายละเอยีดไม่ครบถ้วนตามทีไ่ด้กำหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา 
๒. มีการแกไ้ขสญัญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจดัซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓*๔ 12/สูง 

๑. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบท่ีระเบียบ
กำหนด โดยระบเุงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรงตาม
เอกสารประกวดราคา 
 



การตรวจรับ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สง่มอบงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสด ุ
 การเบิกจ่ายเงินและจดัทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :   
๑. คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าท่ีตรวจรับ  
๒. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ เป็นบุคคลผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
หรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่ตรวจรับให้เป็นไปตามความต้องการ 
๓. คณะกรรมการตรวจรับใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับไม่ถูกต้อง 
๔. คณะกรรมการตรวจรับอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าท่ี เรียกรับ หรือยอมจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ 

๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


