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รายละเอียดการรายงาน 

๑. แบบรายงาน ดังนี้ 
           (๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน 
                          (๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้างใช้กับ
หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยง
โครงการจัดชื้อจัดจ้าง) 

            **(ท้ังนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)** 
๒. กำหนดส่งรายงาน 

             ๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ตามแบบรายงาน 
                สำหรับโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ 
ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน) 

       ๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการ
ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายใน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน 
  กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่ อผลการประเมินเชิงคุณภาพ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมิน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  

                   ๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com 
 

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

๔.๑  กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน  
   ๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่  

        ➢ หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน 
        ➢ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน 
        ➢ องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน 
 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment)                      

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



แบบรายงานรอบที่ ๑  

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  องค์การสะพานปลา 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ชื่อหน่วยงาน   องค์การสะพานปลา 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ  ปรบัปรุงพ้ืนท่ีโรงคลุมล็อคแผงค้า ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา       .       
๒.งบประมาณ......๔๙๙,๗๔๑.๔๗............ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ      ๓๐  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 
 ๑ 
 
 
 

๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)         

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

➢ การกำหนดคณุสมบัตยิี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  
ไม่เปดิกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

➢ มีการล็อคสเปกทำใหไ้ม่เกดิการแข่งขัน 
     อย่างเป็นธรรม 
➢ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมา  
     เป็นคู่สัญญา ตั้งแตเ่ริ่มต้น เพือ่กำหนด 
     คุณลักษณะ (TOR) 
➢ การกำหนดคณุลักษณะเฉพาะ คณุสมบัต ิ
     เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดย 
     กำหนดคุณสมบตัิกำกวมไม่สมบูรณ ์
➢ กำหนดราคาไมเ่ป็นไปตามบญัชีครุภัณฑ์

ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาใน
พื้นที่ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

 

    ๓x๓=๙/สูง 

 มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
➢ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูป

ของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควร
แต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการ
ล็อคสเป็ก 

➢ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน
อื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมาย
ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

➢ มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดย
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดใหเ้ปน็ไปตามระเบียบ
ในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามามสี่วนร่วม 

➢ ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัท 
ที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณา
จากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัท 
ที่ ๒ และบริษัทที่ ๓ 

๒ 
 
 
 
 
 

๒. การกำหนดราคากลาง 
    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
➢  การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง  
      มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 
➢ กำหนดราคาไมเ่ป็นไปตามบญัชีครุภัณฑ์

ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคา 

         
      ๓x๓=๙/สูง 
 
 
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  
➢ ปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านวิศกร สถาบันการศึกษา 

  ภายนอก และกรมบัญชีกลาง 
➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ ์

  ที่อาจเกิดการทุจรติ พร้อมแนวทางแก้ไข  
➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคา 

    แบบรายงานที่ ๑ 



 
 
 

ในพื้นที่ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

 
 
 
 

 

  กลางและแหล่งที่มาของราคากลาง  
➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

  ราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคา  
  กลางของกรมบัญชีกลาง 

๓ ๓. การพิจารณาผล 
      คณะกรรมการพิจารณาผล 

➢ อาจพิจารณาคุณสมบตัิของผู้เสนอ
ราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือ
พิจารณาโดยใช้ดลุยพินิจและมีการ
เรียกเอกสารเพิ่มเตมิทำให้อีกรายตก
หรือไมผ่่านการพิจารณา 

 

 
๔x๔=๑๖/สูงมาก 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
➢ การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตาม 

  ข้อเสนอทางเทคนิกพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มี 
  ความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้  
  คำแนะนำ 
➢ จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่น  
  ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
  ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ 
➢ จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/ 

  เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้   

   ความสามารถและมีประสบการณ์ ในงานที่จะ 
   จ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
๔ ๔. การตรวจการจ้าง 

      คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
➢ การตรวจรับการจ้างไมต่รงตามรูปแบบ 
     โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก 
     บริษัทฯ ผู้รับจ้าง 
➢ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจรงิ 
➢ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/  
     การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสูก่ารเอื้อ 
     ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

 

 
๔x๕=๒๐/สูงมาก 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
➢ ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนใน 

  การตรวจรับงานตามระเบียบ อสป. และ พ.ร.บ. 
  จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มี 
  ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบ ุ
  เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจรติพร้อมแนวทางแก้ไข  
➢ จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ช้ัน ช้ันแรก 

  โดยคณ ะกรรมการตรวจรับ งานปกติ ของ 
  หน่วยงาน ช้ันที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับ 
  งานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วน 
  ราชการอื่นท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 

  



แบบรายงาน รอบที่ ๑  
(กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมเฉพาะหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดชื้อจัดจ้าง) 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ............องค์การสะพานปลา.............. 

หน่วยงาน.............องค์การสะพานปลา................. 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.........องค์การสะพานปลา.............................. 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ    ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมล็อคแผงค้า ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 
งบประมาณ    ๔๙๙,๗๔๑.๔๗   บาท  วิธีจัดชื้อจัดจ้าง โดยวิธเีฉพาะเจาะจง วงเงินไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ    ๓๐   วัน          
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...................................................  
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ CoST                            มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน คณุลักษณะ (Spec) อื่นๆ) 
ประมาณ

การงบประมาณ 
(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

๑ จ้างเหมาบริษัทเอกชน 
 

คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 
    หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว ตามที ่
    ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
    กรมบัญชีกลาง 
๕. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือ 
    ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ 
    เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางซึง่รวมถึง 
    นิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
    ผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
    ของนิติบุคคลนั้นด้วย 
๖. มีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามที่ 
    คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การบริหารพัสดุุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจา้งงาน 
    ดังกล่าว 
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๗๔๑.๔๗ 

แบบรายงานที่  ๒ 



๘. ไมเ่ป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
    ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การสะพานปลา หรือไม ่
    เป็นผู้กระทำการอันเป็นการแขง่ขันราคาอย่างเป็น 
    ธรรมในการจัดซื้อจดัจ้างครั้งนี ้
๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ 
    ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ม ี
    คำสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุม้กันเช่นว่าน้ัน 
๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งดำเนินงานตาม 
      เงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดไว ้

  รูปแบบและรายละเอียด 
๑. รูปแบบและรายการร้านจำหนา่ยของที่ระลึก 
     (๑) งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณร้านจำหน่ายของทีร่ะลึก 
    (๒) งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตร้านจำหน่ายของ 
ที่ระลึก ปรับพื้นร้านจำหนา่ยของที่ระลึกใหร้ะดับเท่ากับ
พื้นคอนกรีตร้านแผงค้าเดมิปัจจุบนั 
    (๓) งานรางระบายน้ำหน้ารา้นจำหน่ายของที่ระลึก
พร้อมเจาะท่อระบายน้ำเชื่อม 
    (๔) งานติดตั้งตะแกรงระบายนำ้ทิ้ง (Floor drain) 
พร้อมเดินท่อฝังระบบในพ้ืนคอนกรีต 
    (๕) งานติดตั้งถังดักไขมัน (ถังดักไขมันเป็นของ อสป.) 
    (๖) งานติดตั้งก๊อกน้ำประปา , GATEVALVE , มิเตอร์
ประปา ๓/๔” 
    (๗) งานติดตั้งโคมกันน้ำพร้อมหลอดไฟฟ้าขนาด ๑๘ W 
(อุปกรณ์เป็นของ อสป.) 
    (๘) งานตู้สวิทซ์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคาฝา ๒ ช้ัน 
หน้ากระจกซึ่งประกอบด้วยมิเตอร์ไฟฟ้า Keypad (เติมเงิน) 
, เต้ารับปลั๊กกราวน์คู่ , สวิตซ์ปดิ (อุปกรณ์เป็นของ อสป.)  
    (๙) งานแบ่งผนังบล็อคร้านจำหน่ายของที่ระลึก 
๒. รูปแบบและรายการร้านอาหารอร่อย 
    (๑) งานผนังแบ่งล็อคร้านอาหารอร่อย 
    (๒) งานติดตั้งถังดักไขมัน (ถังดักไขมันเป็นของ อสป.) 
    (๓) งานติดตั้งก๊อกน้ำประปา , GATEVALVE , มิเตอร์
ประปา ๓/๔” 
    (๔) งานติดตั้งโคมกันน้ำพร้อมหลอดไฟฟ้าขนาด ๑๘ W 
(๑ ล็อค อุปกรณ์เป็นของ อสป.) 
    (๕) งานตู้สวิทซ์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคาฝา ๒ ช้ัน 
หน้ากระจกซึ่งประกอบด้วยมเิตอรไ์ฟฟ้า Keypad (เตมิเงิน) ,
เต้ารับปลัก๊กราวน์คู,่สวิตซ์ปิด (๑ ลอ็คอุปกรณ์เปน็ของ อสป.)  

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๙,๗๔๑.๔๗ 



 


