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คำนำ 

 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งป�ญหามาจากสาเหตุต่างๆ 

การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขป�ญหาการทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเป�นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และ

ผู้บริหารทุกคน และเป�นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป�นวาระเร่งด่วน

ของรัฐบาล  

 

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ใน มว. โดยใช้แนวทางปฎิบัติตามคู่มือการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 

2561 จะช่วยเป�นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการดำเนินงานของ มว. จะไม่มีการทจุริต หรือในกรณีที่

พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบป�ญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะ

เป�นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มี

การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป�นส่วนหน่ึงของการปฎิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงาน

แต่อย่างใด 
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1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทจุริต มี 4 กระบวนการ  

1.1 Corrective : การแก้ไขป�ญหาที่เคยรับรูว่้าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ  

     อีก  

1.2 Detective : การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง 

     ต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงน้ันหรือให้ข้อมูลเบาะแสน้ัน  

     แก่ผู้บริหาร  

1.3 Preventive : การป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที ่

     พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known  

     Factor) ทัง้ที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow  

     ใหม่ ไม่เป�ดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก  

1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน 

     เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป�นป�จจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ 

     ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)  

 

2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  

    2.1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

    2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดช้ือ จัดจ้าง  

    2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
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3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี  
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้

จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังน้ี  

ตารางที่ 1 การระบคุวามเสีย่ง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส   

2.การสั่งการกำหนดบุคคลเป�นกรรมการจัดซื้อจัด

จ้าง 

  

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้อง

ขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลางเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน และการกำหนดราคากลางที่สูง

กว่าความเป�นจริงเพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

  

4. การสมยอม (ฮ้ัว) ของผู้ประกอบการ การ

กำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเอ้ือต่อ

ผู้ประกอบการ และรายละเอียดของสัญญาไม่

ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

  

5. การตรวจรับไม่เป�นไปตามสัญญา เพ่ือเอ้ือต่อ

ผู้ประกอบการ 

  

6.กรรมการเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา   
 

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสีย่งการทุจริต จากตารางที ่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะ

ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ

จราจร  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังน้ี  

สถานะสีเขียว  :   ความเสี่ยงระดับต่ำ   

สถานะสีเหลือง  :   ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน   

    ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

สถานะสีส้ม       :   ความเสีย่งระดับสูง เป�นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  

    หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม    
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    หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ   

สถานะสีแดง  :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป�นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก     

                         คนที่ไมรู่้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ 

                         อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 

  

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส     

2.การสั่งการกำหนดบุคคลเป�นกรรมการจัดซื้อจัด

จ้าง     

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้อง

ขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลางเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน และการกำหนดราคากลางที่สูง

กว่าความเป�นจริงเพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ     

4. การสมยอม (ฮ้ัว) ของผู้ประกอบการ การ

กำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเอ้ือต่อ

ผู้ประกอบการ และรายละเอียดของสัญญาไม่

ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง     

5. การตรวจรับไม่เป�นไปตามสัญญา เพ่ือเอ้ือต่อ

ผู้ประกอบการ   
    

6.กรรมการเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา     
 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง 

ของป�จจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจำเป�นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน

ความรุนแรงของผลกระทบ ดังน้ี  

3.1 ระดับความจำเป�นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี  

- ถ้าเป�นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคญัของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนน้ัน เป�น MUST หมายถึงมีความจำเป�นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจรติที่ต้องทา

การป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรอื 3  

- ถ้าเป�นกิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเป�นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ 

แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเป�น SHOULD หมายถึงมีความจำเป�นต่ำในการเฝ้าระวังความ

เสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าทีอ่ยู่ในระดับ 1 เท่าน้ัน  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มแีนวทางในการพิจารณาดังน้ี  
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- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders

รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางที่ 3 SCORING ทะเบยีนข้อมูลที่ต้องเฝา้ระวัง (ตารางเมทริกสร์ะดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

 

ขั้นตอนย่อย 

ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ระดับความ

จำเป�นการเฝ้า

ระวัง 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

คา่ความเส่ียงรวม

(จาํเป็น X รุนแรง) 
 

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส 2 2 4 

 2.การสั่งการกำหนดบุคคลเป�น

กรรมการจัดซือ้จัดจ้าง 

1 2 2 

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้อง

ขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคา

กลางเพ่ือประโยชน์ส่วนตน และการ

กำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป�น

จริงเพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

2 2 4 

4. การสมยอม (ฮ้ัว) ของ

ผู้ประกอบการ การกำหนดผู้ชนะใน

การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเอ้ือต่อ

ผู้ประกอบการ และรายละเอียดของ

สัญญาไม่ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อ

จัดจ้าง 

2 2 4 

5. การตรวจรับไม่เป�นไปตามสัญญา 

เพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

1 2 2 



รายงานผลการประเมินความเส่ียงการทจุรติ มว. ปี 2564 

6.กรรมการเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

คู่สัญญา 

1 2 2 

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป�น X รุนแรง) จากตารางที ่3 มาทำการประเมินการ

ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกบัคุณภาพการจัดการ

(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป�น 3 ระดับ ดังน้ี  

ดี      :  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  

           องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  

พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยงัจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

          องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

อ่อน  :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

           ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไมม่ีความเข้าใจ  
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง  

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ

การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยงระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส พอใช้ ต่ำ (4) - - 

2.การสั่งการกำหนดบุคคลเป�น

กรรมการจัดซือ้จัดจ้าง 

ดี ต่ำ (2) - - 

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้อง

ขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคา

กลางเพ่ือประโยชน์ส่วนตน และการ

กำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป�น

จริงเพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

พอใช้ ต่ำ (4) - - 

4. การสมยอม (ฮ้ัว) ของ

ผู้ประกอบการ การกำหนดผู้ชนะใน

การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเอ้ือต่อ

พอใช้ ต่ำ (4) - - 



รายงานผลการประเมินความเส่ียงการทจุรติ มว. ปี 2564 

ผู้ประกอบการ และรายละเอียดของ

สัญญาไม่ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อ

จัดจ้าง 

5. การตรวจรับไม่เป�นไปตามสัญญา 

เพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

ดี ต่ำ (2) - - 

6.กรรมการเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับคู่สัญญา 

ดี ต่ำ (2) - - 

 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk –

Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 

หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลอืกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป�น

อันดับแรก  

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 

2- 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป�นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน

บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป�นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป�นการยืนยันผลการป้องกัน

หรือแก้ไขป�ญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจรติต่อไป 

ออกเป�น 3 ส ีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สแีดง  
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ตารางที่ 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส   
 

     
2.การสั่งการกำหนดบุคคลเป�นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง     
3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้องขอให้

เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลางเพ่ือประโยชน์ส่วน

ตน และการกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป�นจริง

เพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ  

 
 
 
 
   

4. การสมยอม (ฮ้ัว) ของผู้ประกอบการ การกำหนดผู้

ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ  
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และรายละเอียดของสัญญาไมถู่กต้องตามประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 

5. การตรวจรับไม่เป�นไปตามสัญญา เพ่ือเอ้ือต่อ

ผู้ประกอบการ     

6.กรรมการเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา     

 

สถานะสีเขียว   : ไม่เกิดกรณทีี่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม  

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ  

นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ  

ทุจริตลดลง คา่ความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6  

สถานะสีแดง    : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ  

กิจกรรม เพ่ิมขึน้ แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสีย่งรวมเกินระดับ 6 

 

 
ขั้นตอนที่ 7 จดัทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  

7.1 (สถานะสแีดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า

การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสีย่งรวม = 4 , 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
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7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน

ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเน่ือง  

ตารางที่ 7 แนวทางบรหิารจัดการความเสีย่งการดำเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวมของ มว.  

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน

ความเสี่ยงรวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส 4 -ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำป�

งบประมาณ 
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- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

- สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ 

สขร.๑ 

- สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง ป�ญหา

อุปสรรคประจำป� 

2.การสั่งการกำหนดบุคคลเป�นกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

2 -ให้มีรายงานการรับรองตนเองว่า ผู้เกี่ยวข้องใน

การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอ

ราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจดัจ้าง 

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง 

TOR และราคากลางเพ่ือประโยชน์ส่วน

ตน และการกำหนดราคากลางที่สูงกว่า

ความเป�นจริงเพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

4 -ในการจัดซื้อจดัจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจดัทำ 

TOR ราคากลาง การบริหารสัญญา การตรวจนับ 

การกำกับ ต้องคำนึงถึงหลักประหยัด ความคุ้มค่า 

เกิดประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 

4. การสมยอม (ฮ้ัว) ของผู้ประกอบการ 

การกำหนดผู้ชนะในการจัดซือ้จัดจ้าง

เพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ และ

รายละเอียดของสัญญาไม่ถูกต้องตาม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

4 -กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง โดยผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน และมแีนวทาง

ในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ไว้อย่างชัดเจน 

5. การตรวจรับไม่เป�นไปตามสัญญา 

เพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

2 -ไม่เรียกจะรับ/หรือยอมจะรับหรือยอมให้ผูอ่ื้น

เรียกจะรับหรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด 

-ระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติ

บุคคลเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 

-จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้างให้

กำหนดเป�นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเง่ือนว่า 

หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่า

ฝ�นในการ 

6.กรรมการเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

คู่สัญญา 

2 -กระทำทุจริตในการจ่ายสินบน ถือว่าเป�นความผิด

ทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ 

-กรรมการย่ืนแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการ

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน/และการอบรมให้

ความรู้แก่บุคลากร เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ตารางที่ 8  การจัดทำรายงานผลความเสีย่ง 
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 เน่ืองจากสถาบันฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทุกประเด็นความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่เกินค่า

ประเมินความเสี่ยงที่ระดับ 4  โดยอยู่ระดับต่ำ สามารถบริหารจัดการทำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ 
 

สรุปผลความเสี่ยง เขียว เหลือง แดง 

1.ความเสี่ยงระดับต่ำ    
   

 

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  (รอบที่ 2) 
 

 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต ณ วันที ่17 มิถุนายน  2564. 

หนว่ยงานท่ีประเมิน สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 1.การจัดซ้ือจัดจ้างไม่โปร่งใส 

2.การสั่งการกำหนดบุคคลเป�นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลางเพ่ือประโยชน์ส่วน

ตน และการกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป�นจริงเพ่ือเอ้ือต่อ

ผู้ประกอบการ 

4. การสมยอม (ฮ้ัว) ของผู้ประกอบการ การกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ และรายละเอียดของสัญญาไมถู่กต้องตามประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง 

5. การตรวจรับไม่เป�นไปตามสัญญา เพ่ือเอ้ือต่อผู้ประกอบการ 

6.กรรมการเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา 

สถานะการดำเนนิการ

จัดการความเสี่ยง 

 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 

 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  

- สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ และเฝา้

ระวังต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบรหิารความเสีย่งการทุจริต ระหว่างป� (ทดแทนแผนเดิม) 

-ไม่มี- 

 

หน่วยงานทีเ่สนอขอ ....................................................................................................................... 

วันที่เสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... 

๒. ........................................................................... 

ผลการดำเนนิงาน 1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ/ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

เป�นไปตามระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด  และมีการปฏิบัติงาน

เป�นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารงานพัสดุ ป� 2560  อย่างเคร่งครัดซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นได้  เพ่ือรองรับต่อแผนการป้องกันการทุจริตของสถาบันฯ 

2. การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างจิตสำนึกที่ดี

ให้กับพนักงานทุกคน โดยสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ได้อีกทางหน่ึงด้วย 

3. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการดำเนินการเป�นลำดับขั้นอย่าง 

เคร่งครัด ตามระเบียบของสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก อย่างเพียงพอ

และเหมาะสม 
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๓. ........................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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