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แบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2565

(รอบท่ี 1 แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)

            ☑  รายงานรอบท่ี ๑ (ภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2565)
            ☐  รายงานรอบท่ี 2 (ภายใน 20 มิถุนายน 2565)  

** ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

                ลงช่ือ นางสาวนิโลบล อ่ าเอ่ียม ผู้รายงาน
                           ต าแหน่ง นิติกร               

                เบอร์โทร 053-328496-8 ต่อ 1204
                วันท่ี 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



 

แบบรายงาน รอบท่ี 1 

     แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

รอบท่ี 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

  ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑. ชื่อโครงการ "โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา"  
๒. งบประมาณ 20,900,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
    ระยะเวลาด าเนินการ     210   วัน 

              เงินงบประมาณ                                      ☐ เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง......................-......................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
             ☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                           ไม่ได้ส่ง เนื่องจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

จัดท าแบบรูปรายการ และก าหนดราคากลาง 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
ก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
โครงการโดยมีการ Lock specifications เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ ง 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแบบรูปรายการ น า
แบบรูปรายการไปเสนอขายหรือเผยแพร่
รายละเอียดให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ประกอบการราย
นั้น และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
กับผู้ประกอบการรายอื่น 

 
 
 

สูงมาก 
(๕ x ๓ = 15) 

 
 
 

1. การปฏิบัติตามคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง  
2. ก าหนดข้อความในเอกสารจัดซื้อ
จัดจ้ าง เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ พัสดุและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองว่า
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับแสดงรายละเอียดภาพถ่าย
พร้อมระบุวันเดือนปีที่ตรวจรับใน
รายงานผลการตรวจรับงานจ้าง 
4. จัดให้มีเอกสารรับรองตนเอง
ส าหรับผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

แบบรายงานที่ ๑ 



 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน :  

คัดเลือกพัสดุตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
และจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อผู้อ านวยการสถาบัน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกรับเงินหรือ
ทรัพย์สินจากผู้ เสนอราคาจากผู้มีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วน เพ่ือให้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา รวมถึงคณะกรรมการใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ไม่เหมาะสมในการพิจารณา และไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดในหนังสือเวียน 

 
 
 
 
 

สูง 
(๔ x ๓ = 12) 

 
 
 
 

และยื่นต่อหน่วยงานพร้อมกับการยื่น
เสนอราคา 
5. เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับช่องทางการ
ร้องเรียนลงในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
6. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานของ
โครงการและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ าเสมอ 
(เป็นการถ่วงดุลตรวจสอบกันภายใน) 
7. เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของ
โครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยทุก
ขั้นตอนลงในเว็บไซต์ของสถาบันเพ่ือ
ความโปร่งใส 
 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง
ทุกวันและจัดท าบันทึกรายงานการก่อสร้างให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
ผู้ควบคุมงานไม่ออกตรวจหน้างานโดยละเอียด 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น ผู้รับจ้างท างาน 
ไม่ เป็นไปตามสัญญาหรือแบบรูปรายการ ,  
ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ แต่ในความ
เป็นจริงงานยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ, กรรมการตรวจ
รับและผู้ควบคุมงานปล่อยปละละเลยให้มีการ
จ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน  
ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์จากการ
เรียกค่าปรับจากการจ้างช่วง เป็นต้น 

 
 
 
 
 

สูง 
(๒ x ๕ = 10) 



 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน :  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ ง านของผู้ รั บจ้ างและรายงานของ 
ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและ
สัญญา 
          - ออกตรวจงานจ้าง 
          - สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือ 
ความคลาดเคลื่อน 
          - ตรวจผลงานภายใน 3 วันท าการ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตาม
รายงานของช่างผู้ควบคุมงาน โดยไม่ออกตรวจ
งาน หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ
ตรวจรั บ งานก่ อนงานแล้ ว เสร็ จ  รวมถึ ง
คณะกรรมการตรวจรับใช้เวลาในการตรวจรับ
งานนานเกินสมควร โดยประวิงเวลาในการ
ตรวจรับเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบน
หรือประโยชน์อ่ืนจากผู้รับจ้างจากการตรวจรับ
งานที่ เร็วขึ้นหรือเ อ้ือประโยชน์ให้ผู้ รับจ้าง 
ไมถู่กเรียกค่าปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
(๒ x ๕ = 10) 
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