
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

กระทรวง/หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 

 
ลงชื่อ นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจ ผู้รายงาน
ต าแหน่ง รอง ผอ.ศปท.อพวช. 

เบอร์โทร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๙๙ 

วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

หมายเหตุ :  รอบที่ ๑  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

         (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)   
 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

 (ส าหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น 
 ภายใต้ก ากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้ก ากับ/กรุงเทพมหานคร) 

 เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย) 
 เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 (ส าหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด) 

 
 

 

 

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ 
 ๒. นายกิติคุณ โตรักษา 
 ๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 



 

 

รอบที่ ๑ 
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

รายชื่อหน่วยงาน
ในก ากับ ศปท. 

ระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน 
หน่วยงานอ่ืน 

กทม. 

ชื่อกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน

ด้าน  
๑ ๒ ๓* 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๑ องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
(อพวช.) 

การจัดท ากิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 
 

๓ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

๒ 
 
 

   

๓ 
 
 

   

๔ 
 
 

   

๕   
 
 

   

 
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 



 

รอบที่ ๑ 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต)  
(ในการจัดหาวัสดุโดยเจ้าของโครงการ
เป็นผู้ด าเนินการเอง อาจท าให้เกิดช่อง
ทางการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน เช่น 
จ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินอาจสูงกว่า
จ านวนเงินที่จ่ายจริง) 
ด าเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 

- ประชาสัมพันธ์โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 

- ประกาศรับสมัคร 
- ด าเนินการ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- วัสดุทางวิทยาศาสตร์ 
- ของที่ระลึก/ของรางวัล 
- อาหาร 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ในกรณีที่เจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างเอง ต้องปฏิบัติดังนี้ 
    ๑. มีมาตรการตรวจเช็คราคากับผู้รับจ้าง หรือร้านค้าโดยตรง             

โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
    ๒. ในใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

กระทรวง/หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 

 

 
ลงชื่อ นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจ ผู้รายงาน
ต าแหน่ง รอง ผอ.ศปท.อพวช. 
เบอร์โทร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๙๙ 
วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

หมายเหตุ :  รอบที่ ๒  ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

         (ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)   
 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

 (ส าหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น 
 ภายใต้ก ากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้ก ากับ/กรุงเทพมหานคร) 

 เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย) 
 เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 (ส าหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด) 

 
 

 

 

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ 
 ๒. นายกิติคุณ โตรักษา 
 ๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 



 

 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
รอบที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

จ านวนรวม.................................................หน่วยงาน 
 

รายชื่อหน่วยงาน
ในก ากับ ศปท. 

ระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน 
หน่วยงานอ่ืน 

กทม. 

ชื่อกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ด้าน 
๑ ๒ ๓* 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๑ องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
(อพวช.) 

การจัดท ากิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 
 

๓ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

๒ 
 
 

   

๓ 
 
 

   

๔ 
 
 

   

๕   
 
 

   

๖ 
 
 

   

 
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรภาครัฐ 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 

 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
หน่วยงานที่ประเมิน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศปท.อพวช. 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดท ากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในกรณีที่เจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างเอง ต้องปฏิบัติดังนี้ 
    ๑. มีมาตรการตรวจเช็คราคากับผู้รับจ้าง หรือร้านค้าโดยตรง โดยหน่วยงานที่มี

หน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
    ๒. ในใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
........................................................................................................... ................... 
................................................................................................................... ........... 

ผลการด าเนินงาน บุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญกับมาตรการมากยิ่งขึ้น เป็นไปตาม กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน มีความพึงพอใจในมาตรการ
................................................................................................................ ............. 
............................................................................................................ .................... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
........................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ... 
......................................................................................................................... ....... 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 


