
 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

กองการเจา้หนา้ที ่กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร   

 



๑ 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ท าการคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือ
ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือบริหารจัดการ             
การทุจริต วางมาตรการควบคุม หรือป้องกันการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเชื่อมั่น มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การประเมิน            
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ท าการคัดเลือก โครงการงบลงทุน 
(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งมีวงเงินในการจัดชื้อจัดจ้างสูงสุดของหน่วยงาน คือ :  โครงการ โรงฝึกกีฬา
เอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง 
งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ข้อมูลโครงการ 
ชื่อ   : โครงการ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ต าบล

ไชยภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงขั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้าง ที่อาจมีความเสี่ยง             
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดย
วิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่ แล้ว 
(Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิด (Unknown Factor)   

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๑ การก าหนด TOR หรือขอบเขต 

การจ้าง 
- อาจมีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใด
รายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย 
- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อ
ก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็น 
การน า ร่ า ง  TOR ดั งกล่ า ว  มา ให้คณะกรรมการ เป็ นผู้ ก าหนด                    
การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR  เป็นเพียงการด าเนินการตาม
รูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 

๒ ก า ร น า ร่ า ง เ อ ก ส า ร  e-Biding 
ประกาศขึ้นเว็บไชต์ 
 

การน าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมีการน าไปแจ้งให้
กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่
มุ่งหวังเฉพาะ 

๓ การพิจารณารายช่ือผู้เสนอราคา
และผลการพิจารณา 
 

- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้
อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการก าหนดเง่ือนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ 
ผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 
- อาจมีการรับของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

๔ 
 

การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา 
อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง 
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา 
- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง  

๕ 
 

การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบ
รายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่
เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัท          
ที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการน ารายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน 
และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึง          
การเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 



๓ 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๒ น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน โดยระบุสถานะของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับดังนี ้

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี
อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก            
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑ การก าหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง 
- อาจมีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่อาจเอื้อ
ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย 
- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา
ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มี           
การก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการน าร่าง TOR 
ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนด TOR เป็นเพียงการด าเนินการตาม
รูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 

 

  

 

 

๒ การน าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์  
- การน าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมี
การน าไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ 
หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๔ 
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๓ การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา  
- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ 
- กระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่มี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม  คือ อาจมี           
การก าหนดเง่ือนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่
เป็นพวกเดียวกัน 
- อาจมีการรับของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

  

  

 

๔ 
 

การควบคุมงาน 
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม 
TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง 
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือ
สัญญา 
- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ าใจกับ      
ผู้รับจ้าง     

  

   

๕ 
 

การตรวจรับงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง 
ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา   
หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมี
การรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้า
ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการน ารายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่า
อาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
 ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง

ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน เพ่ือท าการหาค่า
ความเสี่ยงของขั้นตอน/กิจกรรมที่ต้องท าการเฝ้าระวังเพ่ือน าไปจัดท าการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยงรวม 

ระดับ 
ความจ าเป็นของ

การเฝ้าระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

๓    ๒   ๑ ๓    ๒   ๑ 

๑ 
 

การควบคุมงาน 
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR 
หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง 
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือ
สัญญา 
-  อาจมีการเอื้อประโยชน์  หรือการรับสินน้ า ใจกับ          
ผู้รับจ้าง  

๓ ๓ ๙ 

๒ 
 

การตรวจรับงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง 
ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา   
หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมี
การรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้า
ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการน ารายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นท่ีคาดว่าอาจ
ถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซง
การพิจารณาของกรรมการคนอ่ืนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓ ๓ ๙ 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  
 ขั้นตอนที่ ๔ น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับความเสี่ยง
การทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี  พอใช้ อ่อน 

๑ การควบคุมงาน 
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา 
อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง 
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา 
- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง   

  

๘ 

๒ การตรวจรับงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบ
รายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่
เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัท         
ที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการน ารายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน 
และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึง 
การเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

๗ 

 

 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน  

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๓ 
พอใช้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 

ระดับ ค าอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ           

ได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง                 

มีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล                  

การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 จากการประเมินขั้นตอน/กิจกรรมของโครงการที่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือมีความเสี่ยงการทุจริตเมื่อ
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยง พบว่ามาตรการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันยังไม่มั่นใจว่าจะ
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องจัดท ามาตรการเพ่ิมเติม จึงได้
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสการจัดชื้อจัดจ้าง โครงการ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น 
พร้อมครุภัณฑ์  วิทยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ 
๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินประสทิธภิาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 



๘ 
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ การควบคุมงาน 
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงาน
ให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมี          
การรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง 
- การใช้วัสดุ ในการก่อสร้างอาจไม่
เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา 
- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับ
สินน้ าใจกับผู้รับจ้าง 

๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มี
ค าสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน 
โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงาน
เพิ่มเติม ดังนี้ 

- ควบคุมงานตามรูปแบบรายการ
และสัญญาจ้างแต่ละงวด 

- ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่  
และขั้นตอนของการก่อสร้าง 
๒. มีหนังสือหรือค าสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุม
งานเพื่อก ากับการรับสินน้ าใจ ของขวัญ 
การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุก
รูปแบบ 

นายครรชิต มุละสีวะ 
งานพัสด ุ

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

๒ การตรวจรับงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มี            
การตรวจงานจริ ง  ตรวจตามแบบ
รายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม 
TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น
แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน  อาจมี            
การรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าที่
เ ส มื อน เป็ นนายหน้ า ให้ แก่ บริ ษั ท           
ที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการน ารายงาน
ผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไข
ประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการ
คนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซง
การพิจารณาของกรรมการคนอื่นใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่าง          
ผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ใน TOR หรือไม่ 
๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุก
ขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน 
๓. มีหนังสือหรือค าสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุม
งานเพื่อก ากับการรับสินน้ าใจ ของขวัญ 
การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุก
รูปแบบ 

นายครรชิต มุละสีวะ 
งานพัสด ุ

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยงานท่ีประเมิน   งานพัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. การก าหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง  

๒. การน าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 
๓. การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
   ช้ีแจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด  
    ๑. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การท างานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือ
พวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 
    ๒. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่ก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเง่ือนไขท่ีเอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ              
การปกปิดข้อมูล 

๔. การควบคุมงาน 
    ๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีค าสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน 
โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังน้ี 

   - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด 
   - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานท่ี และขั้นตอนของการก่อสร้าง 

    ๒. มีหนังสือหรือค าสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อก ากับการรับสินน้ าใจ ของขวัญ 
การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ทุกรูปแบบ 

๕. การตรวจรับงาน 
    ๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใน 
TOR หรือไม่ 
    ๒. บันทึกการตรวจงานในพ้ืนท่ีจริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน 
    ๓. มีหนังสือหรือค าสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อก ากับการรับสินน้ าใจ ของขวัญ 
การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ทุกรูปแบบ  



๑๐ 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ไดด้ าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

 

๑. ช้ีแจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๒. ช้ีแจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่ให้น าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้น
เว็บไซต์ ไม่ให้น าไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์
แค่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ 
๓. มีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๔. มีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๕. มีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๔ ช้ัน พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขต
อ่างทอง ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่าง        
การตรวจสอบเอกสารจากส านักงบประมาณ 

 


