
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ............................................. 

รอบท่ี ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  .............................  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ชื่อกระบวนงาน ...................................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน................................... วัน 
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑.ชื่องานตามภารกิจ ................................................................................................  
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ชื่อโครงการ  การดำเนินงานจัดจ้างโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
๒.งบประมาณ  40.62 ล้านบาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  วิธีคัดเลือก/วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรมละ 10 เดือน 
             เงินงบประมาณรายจ่ายอื่น                            เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
             ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                             ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการดำเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 
 

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 

- จัดทำโครงการ/จัดชื้อจัดจ้าง 
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่จำเป็น 
เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

ต่ำ ดำเนินการโครงการอย่างรัดกุม และ
ผู้บริหารให้ความสำคัญ และผ่านการ
เห็นชอบ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 / ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เป็นไปตามความโปร่งใส 

2 กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
ราคากลางและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การออกระเบียบ กฎหมาย  
ข้อสั่งการต่าง ๆ  ที่เอ้ือประโยชน์ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ต่ำ จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง 
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล (แบบ 
ผท. 2) ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 



- การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 
 ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการจริง 

 
 
 

ต่ำ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

- ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  
การออกแบบโครงสร้างมีการ
กำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน 
ที่เกินความจำเป็น (Over Design) 
เพ่ือให้มีการประมาณการราคา 
ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ต่ำ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และ
กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

- มีการล็อคสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิด
การแข่งขัน 

ต่ำ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
และเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์  และ
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ (TOR) ร่วมกันพิจารณา 
อย่างเคร่งครัด 

- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่ 
จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น 
เพ่ือกำหนดกำหนดคุณลักษณะ 
(TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้น 
อย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง 
TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ
เป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนด TOR   
เป็นเพียงการดำเนินการตาม
รูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับเอกชน 

ต่ำ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ (TOR) และคณะกรรมการฯ 
ทุกคนมีการรับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการนั้น ๆ ตามแบบ ผท.2 

- ประมาณการค่าจ้างที่ปรึกษาเกิน
ความเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงิน
งบประมาณจ้างสูง เช่น จำนวนที่
ปรึกษามากเกินความเป็นจริง/วุฒิ
การศึกษาสูงเกินความเป็นจริง/
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

ต่ำ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยเคร่งครัด 

- การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี
พิเศษ 

ต่ำ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 



- จัดชื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่
จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง 

ปานกลาง จัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น คุ้มค่า 
สอดคล้องกับโครงการ และใช้ราคากลาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดโดยเคร่งครัด 

- การกำหนด TOR/คุณลักษณะ 
ของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง 

ปานกลาง ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุ และ
เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ 

- อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยัง
ไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่
เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้
สูงกว่าความเป็นจริง 

 
 

ต่ำ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยเคร่งครัด 

3 พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

ไม่มี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยเคร่งครัด 

4 จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 

 
 
 

ไม่มี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยเคร่งครัด 

5 ตรวจรับงานตามงวดงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการ

ตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง
เกินความจริงเพ่ือประโยชน์ในการ
เบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วง
เวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มี
ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ 

ต่ำ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน  
ไม่มีการเบิกค่าเบี้ยประชุม จึงตัดปัญหา
การเบิกจ่ายเงินไปได้ 

- ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลย 
ให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 

ต่ำ ในสัญญาจ้างมีการระบุที่ชัดเจน  
เพ่ือป้องกันการรับจ้างเหมาช่วง 

- การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

ต่ำ ดำเนินการตามรูปแบบคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน และผู้บริหารให้ความสำคัญ
ให้มีการตรวจสอบการรับผลประโยชน์โดย
เคร่งครัด 
 



 
 

 
 

 

- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

ต่ำ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการ
ควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ และผู้บริหาร
ให้ความสำคัญให้มีการตรวจสอบการรับ
ผลประโยชน์โดยเคร่งครัด 

6 จัดทำรายงานการตรวจรับเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 

ไม่มี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยเคร่งครัด 

7 การดำเนินงานเรื่องอ่ืน ๆ ทั่วไป 
- มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่าย 

ค่าวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีสูง 
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือ
จำนวนวิทยากรเกินความจำเป็น 

ต่ำ การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ใช้กำหนด
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
 

- เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  
แต่ไม่มีการดำเนินการจริง 

ต่ำ มีการขออนุมัติจัดประชุมผ่านผู้บริหาร 
และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ตามระเบียบฯ 

- เบิกค่าเช่ารถ ค่าเลี้ยงรับรอง  
ค่าของขวัญ แต่ไม่มีการจ่ายจริง 

ต่ำ ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร และมีการตรวจจาก
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 


