
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ............................................. 

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จ านวนรวม  .............................  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ชื่อกระบวนงาน ...................................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาด าเนินการตามคู่มือประชาชน................................... วัน 
ด้านที่ ๒ การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๑.ชื่องานตามภารกิจ ................................................................................................  
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ชื่อโครงการ  การด าเนินงานจัดจ้างโครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
๒.งบประมาณ  40.62 ล้านบาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  วิธีคัดเลือก/วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมละ 10 เดือน 
             เงินงบประมาณรายจ่ายอื่น                            เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
             ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                             ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 
 

จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 

- จัดท าโครงการ/จัดชื้อจัดจ้าง 
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่จ าเป็น 
เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

สูง ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติ 
จากผู้บริหาร จึงไม่สามารถเอ้ือประโยชน์
แก่คนใดคนหนึ่งได้ 
  

2 ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
ราคากลางและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การออกระเบียบ กฎหมาย  
ข้อสั่งการต่าง ๆ  ที่เอ้ือประโยชน์ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปานกลาง แบบ ผท. 2 

- การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 
 ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการจริง 

 
 
 

ปานกลาง ปฏิบัติตามแบบใบสืบราคา ที่ต้องลงนาม
โดยผู้เสนอราคา  และมีการส่งเอกสาร 
เพ่ือขอใบเสนอราคา มากกว่า 3 ราย 



- ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  
การออกแบบโครงสร้างมีการ
ก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน 
ที่เกินความจ าเป็น (OverDesign) 
เพ่ือให้มีการประมาณการราคา 
ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปานกลาง ปริมาณงาน กับความต้องการใช้ประโยชน์ 
ต้องตรงกันและมีการตรวจสอบปริมาณ
งานกับความต้องการให้ตรงกัน 

- มีการล็อคสเปควัสดุที่ท าให้ไม่เกิด
การแข่งขัน 

ปานกลาง ด าเนินการตามระเบียบพัสดุมีการประกาศ
เชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง 

- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่ 
จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น 
เพ่ือก าหนดก าหนดคุณลักษณะ 
(TOR) ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้น 
อย่างแท้จริงแต่เป็นการน าร่าง 
TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ก าหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนด TOR   
เป็นเพียงการด าเนินการตาม
รูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับเอกชน 

ปานกลาง ในการก าหนด TOR ถือเป็นความลับ 
ของคณะกรรมการก าหนดร่าง ไม่สามารถ
เปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับทราบ จนกว่า
จะมีการอนุมัติ TOR จากผู้บริหาร และ
ประกาศสู่สาธารณะเพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดจ้างต่อไป 

- ประมาณการค่าจ้างที่ปรึกษาเกิน
ความเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงิน
งบประมาณจ้างสูง เช่น จ านวนที่
ปรึกษามากเกินความเป็นจริง/วุฒิ
การศึกษาสูงเกินความเป็นจริง/
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

ปานกลาง ไม่สามารถท าได้ มีการสืบราคากลาง  
อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป และถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี
พิเศษ 

ปานกลาง มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจน  
เพ่ือไม่ให้เกิดดุลพินิจ 

- จัดชื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่
จ าเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง 

สูง งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถซ้ือ
วัสดุที่ไม่จ าเป็นได้ และมีการควบคุมตาม
ราคากลางที่พัสดุก าหนด 

- การก าหนด TOR/คุณลักษณะ 
ของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง 

สูง ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ การประกาศ
เชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง 



- อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยัง
ไม่มีการก าหนดชัดเจนหรือยังไม่
เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้
สูงกว่าความเป็นจริง 

 
 

สูง ไม่สามารถท าได้ มีการสืบราคากลาง  
อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป และถือปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3 พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

- - 

4 จัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 

 
 
 

- - 

5 ตรวจรับงานตามงวดงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการ

ตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง
เกินความจริงเพ่ือประโยชน์ในการ
เบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วง
เวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มี
ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 

ปานกลาง ไม่มีการเบิกค่าเบี้ยประชุมส าหรับ 
การประชุมจ้างที่ปรึกษา 

- ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลย 
ให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 

ต่ า มีการระบุในสัญญาจ้างที่ชัดเจน  
เพ่ือป้องกันการรับจ้างเหมาช่วง 

- การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

ปานกลาง ต้องด าเนินการตามสัญญา และเป็นไป 
ในรูปของคณะกรรมการตรวจรับ 

- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ปานกลาง มีการป้องกัน โดยการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชา
เห็นชอบ 

6 จัดท ารายงานการตรวจรับเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 

- - 

7 การด าเนินงานเรื่องอ่ืน ๆ ทั่วไป 
- มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่าย 

ค่าวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูง 
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือ
จ านวนวิทยากรเกินความจ าเป็น 

ปานกลาง มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ที่กระทรวง 
การคลังก าหนด เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  
แต่ไม่มีการด าเนินการจริง 

ต่ า การจัดการประชุมต่าง ๆ ต้องผ่าน 
การอนุมัติและเห็นชอบจากผู้บริหาร 



 
 

 
 

 

- เบิกค่าเช่ารถ ค่าเลี้ยงรับรอง  
ค่าของขวัญ แต่ไม่มีการจ่ายจริง 

ต่ า การจัดการประชุมต่าง ๆ ต้องผ่าน 
การอนุมัติและเห็นชอบจากผู้บริหาร   
(ศย.มีเฉพาะค่าเลี้ยงรับรอง ซึ่งด าเนินการ
ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง) 


