
แบบรายงานที่ 1 แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทจุริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ ชือ่ความเสี่ยง ศปท. กระทรวง ชือ่หน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ ปรับปรุงภายในอาคารหอพกัศูนย์

ฝึกอบรมสถาบนัวิจัยและพฒันา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนัวิจัยและพฒันาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน)

องค์การมหาชน ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง

การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทจุริต

โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5

โอกาส (Likelihood) โอกาสเกิดการทจุริตได้ยาก/
ไม่มีทางที่จะเกิดขึน้ได้เลย

โอกาสเกิดการทจุริตน้อย โอกาสเกิดการทจุริตปานกลาง โอกาสเกิดการทจุริตสูง โอกาสเกิดการทจุริตสูงมาก

ผลกระทบ (Impact) ไม่ม/ีแทบจะไม่มี ได้รับการร้องเรียนเรียน 
แจ้งเบาะแส หรือต้ังค าถาม

ถูกตรวจสอบและชี้ประเด็นโดย
หน่วยตรวจสอบจากภายใน

หน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน

มีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเทจ็จริงต่อข้อร้องเรียนหรือ

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง

เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดและ

ถูกฟอ้งร้อง



แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานการระบปุระเด็นความเสี่ยงการทจุริต

Likelihood Impact Risk Score ระดับความเสี่ยง
โครงการ ปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์
ฝึกอบรมสถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน)

1 จัดท ำแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบนั
และประกำศเผยแพร่ในระบบ e-GP และ
เว็บไซต์ของหน่วยงำน

- 1 1 1 ต่า่

2 จัดท ำแบบรูปรำยกำร และก ำหนดรำคำ
กลำง เสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบนั

ผู้ก ำหนดรำคำกลำงจำกกำร
สืบรำคำจำกทอ้งตลำด โดยใช้ดุลยพนิิจ
เลือกสืบรำคำจำกร้ำนที่ตนรู้จักซ่ึงมีรำคำ
กลำงสูงกว่ำร้ำนอืน่ และเอือ้ประโยชน์
ใหแ้ก่ตนเองหรือร้ำนค้ำ

1 2 2 ต่า่

3 เจ้ำหน้ำที่พสัดุจัดท ำเอกสำรกำรจ้ำงด้วย
วิธี e-bidding พร้อมทั้งประกำศเชิญ
ชวน (ก ำหนดวันและเวลำส ำหรับกำร
เสนอรำคำ)

- 1 1 1 ต่า่

4 เจ้ำหน้ำที่พสัดุจัดท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง
 พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ผล คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ และผู้
ควบคุมงำน แล้วเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร
สถำบนัใหค้วำมเหน็ชอบ

แต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ประกอบกำรหรือมีประโยชน์ทบัซ้อน 
เช่น เปน็คู่สมรส หรือคนในครอบครัว มำ
เปน็คณะกรรมกำร 

2 2 4 ต่า่

5 เผยแพร่เอกสำรกำรจ้ำงด้วยวิธี 
e-bidding และประกำศเชิญชวนใน
ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของสถำบนั ๕ 
วันท ำกำร

เจ้ำหน้ำที่ก ำหนดระยะเวลำไม่
สมเหตุสมผลกับปริมำณเนื้องำน เพื่อเอือ้
ประโยชน์ใหผู้้รับจ้ำงรำยใดรำยหนึ่ง

1 1 1 ต่า่

6 ผู้ประกอบกำรเข้ำเสนอรำคำในระบบ
ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด

- 1 1 1 ต่า่

ล่าดับ
ขัน้ตอน

ขัน้ตอนการดา่เนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทจุริตชือ่ความเสี่ยง Risk Score (L x I)



Likelihood Impact Risk Score ระดับความเสี่ยง
ล่าดับ

ขัน้ตอน
ขัน้ตอนการดา่เนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทจุริตชือ่ความเสี่ยง Risk Score (L x I)

7 เมื่อส้ินสุดกำรเสนอรำคำ ให้
คณะกรรมกำรพจิำรณำผลจัดพมิพ์
เอกสำรของผู้เข้ำเสนอรำคำทกุรำยและ
ตรวจสอบกำรมีผลประโยชน์ร่วมกัน

คณะกรรมกำรฯ ขอเอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้
เสนอรำคำที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตนเพื่อ
เอือ้ประโยชน์ใหก้ับผู้ประกอบกำรรำยนั้น 
เช่น ผู้เสนอรำคำถูกตัดสิทธิเนื่องจำกกำร
ขำดคุณสมบติัที่เปน็สำระส ำคัญ และ
คณะกรรมกำรฯ ได้ขอเอกสำรเพิ่มเติม
เพื่อท ำใหผู้้เสนอรำคำรำคำรำยนั้น
กลำยเปน็ผู้มีสิทธิได้รับกำรพจิำรณำ

2 2 4 ต่า่

8 คัดเลือกพสัดุตำมคุณสมบติัและ
หลักเกณฑ์ และจัดท ำรำยงำนผลกำร
พจิำรณำเสนอควำมเหน็ต่อผู้อ ำนวยกำร
สถำบนั

คณะกรรมกำรพจิำรณำคุณสมบติัของผู้
เสนอรำคำไม่เหมำะสมในกำรพจิำรณำ 
และไม่เปน็ไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดใน
หนังสือเวียน

1 2 2 ต่า่

9 ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัใหค้วำมเหน็ชอบ
รำยงำนและผู้มีอ ำนำจอนุมัติส่ังจ้ำง

- 1 1 1 ต่า่

10 ประกำศผลผู้ชนะในระบบ e-GP เว็บไซต์
 และปดิประกำศ ณ ที่ท ำกำรของสถำบนั
 และแจ้งใหผู้้เสนอรำคำทกุรำยทรำบ

- 1 1 1 ต่า่

11 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำเข้ำท ำสัญญำ
เมื่อพน้ก ำหนดระยะอุทธรณ์ (7 วันท ำ
กำร)

- 1 1 1 ต่า่



Likelihood Impact Risk Score ระดับความเสี่ยง
ล่าดับ

ขัน้ตอน
ขัน้ตอนการดา่เนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทจุริตชือ่ความเสี่ยง Risk Score (L x I)

12 ผู้ควบคุมงำนออกตรวจงำน ณ สถำนที่
ก่อสร้ำงทกุวัน และจัดท ำบนัทกึรำยงำน
ใหค้ณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

ผู้ควบคุมงำนไม่ออกตรวจหน้ำงำนโดย
ละเอียดถีถ่้วน ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบ เช่น
ผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่เปน็ไปตำมสัญญำหรือ
แบบรูปรำยกำร, ออกรำยงำนเทจ็ว่ำงำน
แล้วเสร็จ แต่ในควำมเปน็จริงงำนยังไม่แล้ว
เสร็จ เพื่อเอือ้ประโยชน์ไม่ใหผู้้รับจ้ำงถูก
เรียกค่ำปรับ

2 4 8 สูง

13 คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ ตรวจสอบ
กำรปฏบิติังำนของผู้รับจ้ำงและรำยงำน
ของผู้ควบคุมงำนใหเ้ปน็ไปตำมแบบรูป
รำยกำรและสัญญำ
- ออกตรวจงำนจ้ำง
- ส่ังแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลำดหรือควำม
คลำดเคล่ือน
- เข้ำตรวจผลงำนภำยใน 5 วันท ำกำร

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ ตรวจรับงำน
ตำมรำยงำนของช่ำงผู้ควบคุมงำน หรือ
ตรวจรับงำนไม่เปน็ไปตำมสัญญำ หรือ
ตรวจรับงำนก่อนงำนแล้วเสร็จ
และคณะกรรมกำรตรวจรับใช้เวลำในกำร
ตรวจรับงำนนำนเกินสมควร โดยประวิง
เวลำในกำรตรวจรับเพื่อสร้ำงโอกำสในกำร
เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อืน่/ของขวัญ
จำกผู้รับจ้ำงจำกกำรตรวจรับงำนที่เร็วขึน้
หรือเอือ้ประโยชน์ใหผู้้รับจ้ำงไม่โดนค่ำปรับ

2 4 8 สูง

14 คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุจัดท ำ
รำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบนัอนุมัติ 
และเบกิจ่ำยเงิน

กำรประวิงเวลำกำรจ่ำยเงินแก่คู่สัญญำโดย
ใหอ้้ำงเหตุผลว่ำต้องเตรียมเอกสำรที่ใช้
ประกอบเร่ืองจ ำนวนมำกและมีขัน้ตอน
กำรจัดท ำหลำยขัน้ตอน เพื่อสร้ำงโอกำส
ในกำรเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อืน่/
ของขวัญจำกผู้รับจ้ำงจำกกำรเบกิจ่ำยเงิน
ที่เร็วขึน้

2 2 4 ต่า่



แบบรายงานที่ 3 แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต

ขัน้ตอน ระดับความเสี่ยง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทจุริต
วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่
ก่อสร้างทกุวัน และจัดท าบนัทกึรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สูง 1. การแสดงภาพถ่ายและ
รายละเอียดในบนัทกึรายงาน
ของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานออกตรวจงานและ
จัดท าบนัทกึรายงานโดยแสดง
รายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบวุัน
เดือนปทีี่ออกตรวจงาน

มี.ค. – ส.ค. 66 
(จนกว่าจะแล้วเสร็จ)

-

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
ส านักอ านวยการ

2. การรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงาน

คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับผู้
ควบคุมงานน าเสนอหรือรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อ
บคุลากรของสถาบนัในที่ประชุม
ประจ าเดือนเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เปน็ไปด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

มี.ค. – ส.ค. 66 
(จนกว่าจะแล้วเสร็จ)

-

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
ส านักอ านวยการ

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการ
ปฏบิตัิงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุม
งานใหเ้ปน็ไปตามแบบรูปรายการและสัญญา

สูง 1. การแสดงภาพถ่ายและ
รายละเอียดในรายงานการตรวจ
รับ

คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการ
ตรวจรับงานตามสัญญาและแบบรูป
รายการ พร้อมทั้งจัดท ารายงานการ
ตรวจรับโดยแสดงรายละเอียด
ภาพถ่ายพร้อมระบวุันเดือนปโีดย
ละเอียด

มี.ค. – ส.ค. 66 
(จนกว่าจะแล้วเสร็จ)

-

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
ส านักอ านวยการ



ขัน้ตอน ระดับความเสี่ยง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทจุริต
วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2. การรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงาน

คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับผู้
ควบคุมงานน าเสนอหรือรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อ
บคุลากรของสถาบนัในที่ประชุม
ประจ าเดือนเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เปน็ไปด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

มี.ค. – ส.ค. 66 
(จนกว่าจะแล้วเสร็จ)

-

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
ส านักอ านวยการ

3. การรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่พสัดุจัดเตรียมเอกสาร
รับรองตนเองส าหรับผู้ประกอบการ
ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยใหล้งนามพร้อม
กันในวันลงนามในสัญญา

มี.ค.-66

-

กลุ่มงานพัสดุ 
ส านักอ านวยการ

          ลงชือ่ 
(นางสาวทนิรัตน์ พิทกัษ์พงศ์เจริญ)

รองผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ด้านบริหารจัดการ

วันที่ 13 มีนาคม 2566
รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง



แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจดัชือ้จดัจา้ง

ที่ รายการ
รายละเอียด 

(ประเภท จ านวน 
คุณลกัษณะ(Spec) อ่ืนๆ)

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown)
รวมงบประมาณ (บาท)

1 งานเตรียมการ งานร้ือถอน 87,820.00 87,820.00
2 งานระบบประปาและสุขาภบิาล - งานสุขภณัฑ์

- งานระบบประปาสุขาภบิาล
- งานท าระบบกนัซึมหลังคา
- งานถังบ าบดัน้ าเสีย

782,067.08          782,067.08              

3 งานสถาปตัยกรรม - งานผนงั
- งานหลังคา
- งานประตูหนา้ต่าง
- งานฝ้าเพดาน
- งานพื้น
- งานทาสี

918,832.00          918,832.00              

4 งานระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ - ตู้ Loadcenter และเมน
ภายในอาคาร
- โคมไฟฟ้า, สวิทช์, เต้ารับ
ไฟฟ้า, อปุกรณ์ไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า
- ท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ระบบระบายอากาศ, 
พัดลม

751,188.85          751,188.85              

5 งานครุภณัฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แขวนติดผนงั ขนาด 9,000
 BTU

650,300.00          650,300.00              

3,190,207.93          

                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มแีผนเข้าร่วมโครงการ IP
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มแีผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ศูนยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

ชือ่โครงการ - โครงการปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนยฝึ์กอบรมสถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจดัชือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณ 4,000,000 บาท วิธีจดัชือ้จดัจา้ง ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
ระยะเวลาด าเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา

               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.............
ส่วนราชการที่ด าเนนิการจัดชือ้จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


