
แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการด าเนินการแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการด าเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
๑ ช่ือความเส่ียง   การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) การก าหนด  .               

ราคากลางและการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก           . 
ระดับความเส่ียง   ปานกลาง                            . 

 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการด าเนินการ 
 ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติในการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและ
ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน 
(TOR) คณะกรรมการก าหนดราคากลาง รับผิดชอบ
ในกา ร จัดท า ร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และคณะกรรมการ
จัดท าราคากลางให้เป็นไปตามข้อก าหนด และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
หลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการก าหนด
ราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
- ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ตามค า ส่ังท่ี ๐๐๖/

๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุม
งานด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ        
แต่ละราย 
- ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ตามค า ส่ังท่ี ๐๖๐/

๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๓. ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

เผยแพ ร่ในระบบเค รือข่ ายสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
- ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๖ 
๔. ผู้บริหารด าเนินการประชุม ก ากับติดตาม และ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ในข้ันตอน
ต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดตามระเบียบ
เป็นระยะๆ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ผลการด าเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
๒ ช่ือความเส่ียง   การพิจารณาผลการประกวดราคา                      .            ระดับความเส่ียง   ปานกลาง                            . 

 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการด าเนินการ 
 ๒.๑ ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด 

(No Gift Policy) ในการด าเนินงานและเทศกาลส าคัญ 
๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประกาศมาตรการ

การให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift 
Policy) ในการด าเนินงาน และเทศกาลส าคัญ เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยประพฤติและปฏิบัติตน           
ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๖  
๒. ปฏิ บั ติตามมาตรการควบคุม เพื่อมิให้บุคลากร                  

ของมหาวิทยาลัยรับสินบนตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๒.๑ ด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือ           
แนวทางปฏิบัติในการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ
และขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ              
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ควบคุมงาน 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒. พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ                 
หรือแนวทางปฏิบัติในการก าหนดราคากลางให้เป็นไป
ตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๓. ผู้ บ ริหา รด า เ นินกา รประ ชุม  ก า กับ ติดตาม           
การด า เ นินงานของคณะกรรมการพิจารณา                
ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้ด าเนินงาน             
ให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ผลการด าเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
๓ ช่ือความเส่ียง   การจัดท าสัญญา การลงนามสัญญา                   . 

 การจัดท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง                                                    .            
ระดับความเส่ียง   สูง                                     . 

 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการตรวจรับงานพั ส ดุด า เ นินงานใ ห้ เ ป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการก าหนด
ราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ           
ว่า ด้วยความผิดเ ก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ                   
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. แต่ง ต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและ 
ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบผลงานท่ีส่งมอบให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อตกลงสัญญา 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ ก าหนดให้สัญญา
หรือข้อตกลงท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ หรือให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีจะพิจารณาอนุมัติ
แก้ไข โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีก าหนด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๓. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอ ยู่ภายใน
ขอบข่ายวัตถุประสงค์ของ สัญญาเดิม โดยต้อง
พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรืองาน 
ตามสัญญา หรือข้อตกลงก่อนการแก้ไขด้วย 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาผลประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ฯ ให้
ด าเนินงานให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ           
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
หลักเกณฑ์วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติในการก าหนด
ราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ผลการด าเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
๔ ช่ือความเส่ียง   การควบคุมงานก่อสร้าง                               .            ระดับความเส่ียง   สูง                                       . 
 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการด าเนินการ 

 มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการควบคุมงานกับ            
ผู้ให้บริการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง             
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ตามระเบีบบกระทรวงการคลังว่าด้วย             
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงาน
ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดและด าเนินการตามระบบ ดังน้ี  
- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน

ของผู้รับจ้าง  
- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบตามแบบรูปรายการ

ละเอียดตามท่ีระบุในสัญญา/ข้อตกลงทุกสัปดาห์ 
- ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจ า ณ ท่ีท า

การก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา 
- ในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจ าเป็น              

ไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุม
งานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงาน
แทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุอนุมัติเสียก่อน 

๒. ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบว่า 
ผู้ควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญา
ของหน่วยงานของรัฐในงานท่ีตนเองเป็นผู้ให้บริการ 
และไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หากพบว่าผู้ควบคุมงานรายใดมีความสัมพันธ์ ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ให้บริการก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอควบคุม
งานก่อสร้างรายน้ันขาดคุณสมบัติ และไม่พิจารณา
ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอในการควบคุมงานก่อสร้าง
รายน้ัน  
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ผลการด าเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
๕ ช่ือความเส่ียง   การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ                            .            ระดับความเส่ียง   สูงมาก                             . 

 มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ผลการด าเนินการ 
 มีระบบการก า กับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง เพื่อไม่ท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริต 

๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ ออกตรวจงาน
จ้าง ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือท่ีตกลงให้
ท างานจ้างน้ันๆ ตามเวลาท่ีก าหนด และจัดท าบันทึก
ผลการออกตรวจงานจ้างน้ันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

๒. ให้ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท าการ 
นับแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ
งาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 

๓. การด าเนินการตรวจรับงานในงานจ้างก่อสร้าง ให้
ตรวจรับตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนด
ในสัญญา หรือข้อตกลงแล้วเป็นส าคัญ หากมีประเด็น
ข้อสงสัยให้น า เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้
ความเห็นและข้อแนะน าก่อนมีมติตรวจรับงาน 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


