
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

กระทรวง/หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

 

       รายงานรอบท่ี ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565) 

       รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565) 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ นางณัฐนันท์  พิพัฒน์นวกิจ  ผู้รายงาน 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

เบอร์โทร  ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๐๙ 

วันที่  ๒๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
 

 
  

 
 



รายละเอียดการรายงาน 

๑. แบบรายงาน ดังนี้ 
           (๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน 
                         (๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้างใช้กับ
หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้าง 
                         (๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด  

            (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม) 
๒. กำหนดส่งรายงาน 

             ๒.๑ (รายงานรอบท่ี ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ตามแบบรายงาน 
               สำหรับโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ใน
รูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน) 

       ๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการ
ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน 
      กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมิน  
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  

             ๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงาน
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ 
ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com  
 

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  

๔.๑  กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน  
   ๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่  

        ➢ หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน 
        ➢ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน 
        ➢ องค์การมหาชน จำนวน ๕5 หน่วยงาน 
  ➢ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑8 หน่วยงาน 
        ➢ จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวดั  
        ➢ องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน 
 

mailto:pacc.crapublicsector@gmail.com


ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment)                      
การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยง       
การทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  ..............๑...............  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ  การจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
๒.งบประมาณ  16,050,000   บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ  ๙๐ วัน 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 

การจัดทำข้อกำหนด/คณุลักษณะเพื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 กำหนดคุณลักษณะการจดัซื้อไมค่รอบคลมุ/ไม่

ชัดเจน/มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
 ราคาสูงกว่าราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ 

และไม่สามารถจดัซื้อได ้
 จัดทำข้อกำหนด/คณุลักษณะ เพื่อเอื้อ

ประโยชน์กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 

20 (สูงมาก) 

1. การจัดทำเตรียมการ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
• จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่

บุคลากร อพวช. ในระหว่างที่ไม่สามารถจัด
อบรมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
ให ้จ ัดทำในร ูปแบบ E-learning สื ่อสาร
ให้กับบุคลากร อพวช. 

• สร้างความรู ้ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักในการป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากร อพวช. 

• เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการจัดทำราคากลาง
ให้แก่บุคลากร อพวช. รับทราบและปฏิบัติ
ผ่านช่องทาง Intranet 

2 

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติดำเนินการจากผูม้ี
อำนาจอนุมัต ิ  
 ขาดการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อน

เสนออนุมัติ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ถูกต้อง) 

3 (ปานกลาง) 

• จัดทำระบบควบคมุภายใน เพื่อตรวจสอบ
เอกสารก่อนการเสนอขออนุมตั ิ

3 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับพัสดุ 
พร้อมประกาศร่าง TOR 
 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่

ผู้ประกอบการ 
 คณะกรรมการไมม่ีความเชี่ยวชาญในการ

พิจารณาด้านเทคนิค 
 

 

8 (สูง) 
 

• จัดทำขั้นตอน/ข้อกำหนดในการสรรหา
คณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญ 

เอกสารหมายเลข ๑ 



4 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 คณะกรรมการอาจมีการใช้ดลุยพินิจที่ไม่เป็น

มาตรฐาน ขาดความรู้ทางด้านเทคนิค 
 คณะกรรมการอาจพิจารณาโดยมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 

๑๕ (สูงมาก) 

 

• คณะกรรมการต้องแสดงเจตจำนงว่าไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เป็นลายลักษณ์
อักษร 

• ทำความเข้าใจขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติให้กับ
คณะกรรมการ 

๕ 

การตรวจรับพัสด ุ

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุ
ตามรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะและ
ข้อเสนอทางเทคนิค 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจา้ง โดยรับงานให้ผ่านท้ังที่
งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามทีก่ำหนด 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุล่าช้าอันอาจเป็น
การเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับทีผู่้ขายต้อง
ชำระให้แก่ อพวช. 

๑๒ (สูง) 

• ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาตรวจ
รับพัสดุ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

• จัดทำแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงความเปิดเผย
ทางผลประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


































