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จัดทำโดย กองนโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

 

 



 

๒ 

 

คำนำ 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ ่งได้มีการ

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด สาเหตุจากการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่จะมีผลกระทบทางลบ 

โดยวิเคราะห์ประเด็นที ่อาจเกิดการทุจริตตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตาม

มาตรฐาน COSO ๒๐๑๗ (Committee of Sponsoring Organization ๒๐๑๗) เพ่ือประกอบการควบคุม เฝ้าระวัง

และตรวจสอบการก่อการทุจริตภายในขององค์การสุราฯ  

ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ องค์การสุราฯ จึงได้ดำเนินการ

ประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน

การทุจริตของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุ กที่มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

 

                                                                                            องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  

                                                                                            พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

 

 สารบัญ    

 

๑.บทนำ ๔ 

๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพท์เฉพาะ คำนิยม ๕ 

๓. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๗ 

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการ ๗ 

ส่วนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง ๘ 

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐ 

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑๔ 

ส่วนที่ ๕ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๑)

 ๑๗ 

ส่วนที่ ๖ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ๒๑ 

ส่วนที่ ๗ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๒)

 ๒๒ 

 

 

    

 

  

 

 

 

  



 

๔ 

 

๑.บทนำ 
               ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการปองปราม ไดกําหนดให้ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุกป และ
รายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กําหนด   
                ดังนั้น เพื่อใหเปนการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยางเปนระบบและสามารถ
นําไปสู ผลสัมฤทธิ์และเปนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับร ูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดพัฒนาแนวทางการดําเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต
อการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ ขับเคลื่อนผาน ศปท. โดยสํานักงาน ป.ป.ท.ไดเริ่มและขับเคลื่อน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนมา โดยมีกรอบแนวความคิดที่ใช
ควบคกูับการบริหารจัดการองคกรที่เชื่อวาสามารถนําไปสูการลดการทุจริตประพฤติมิชอบและนําพาหนวยงาน
ไปสูการเปนหนวยงานใสสะอาดเปนที่ยอมรับ  คือแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่ง
เปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและนาเชื่อถือโดยเฉพาะหลักการควบคุม
การทุจริตคอรรัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไมกระทําและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมทั้งรวม
มือกันควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในองคกร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสภาวะธรรมาภิบาล (The Worldwide 
Governance Indicators (WGI) ทั้งนี้การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช ในองคกรจะชวย    
เปนหลักประกันองคกรในระดับหนึ่งวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบปญหาก็นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความ
เสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการป
องกันลวงหนาไว เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความ  เสี่ยงดานการทุจริต เพื่อใหหนวย
งานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริต   
               หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การสุรามีประสิทธิภาพที่ดีจะสงผลใหปญหาการ
ทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  สามารถมีงบประมาณ
ไปพัฒนา สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน ลดตนทุนในการดําเนินคดี สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน 
เสริมสรางภาพลักษณของประเทศและยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เปนการสะทอนภาพลักษณการทุจริตของหน่วยงานภายในประเทศไทยอีกด้วย   

 

 

 



 

๕ 

 

๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพท์เฉพาะ คำนิยม 
     ๒.๑ คําอธิบายความหมายของคําศัพท์ 

คําศัพท  
Opportunity โอกาส เหตุการณ สถานการณที่เอ้ืออํานวย มีสิ่งลอตาลอใจ เปดโอกาสที่ จะ

ฉกฉวยผลประโยชนเนื่องจากความบกพรองหรือจุดออนของระบบงานหรือ   
ชองวางของกฎระเบียบที่เปดโอกาสใหทําได 

Pressure ความกดดัน ความกดดันและแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณคับขันจาก สภาพ
แวดลอมที่เปนอยู มีความจําเปนตองการใชเงิน 

Incentive / Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ 
Capability ความสามารถ มีความสามารถท่ีทําไดที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถ 

เฉพาะตัวของผูปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชนที่จะประพฤติมิชอบ
และทําการทุจริตได 

Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเขาขางตนเองวาสามารถทําได คนอ่ืนยังสามารถทําได โดย
ไมคิดวาผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตําแหนงหนาที่   

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลภมาก เห็นคนอ่ืนทําผิดแลวไมไดรับการ ลงโทษ 
จับไมไดจึงหลงผิดอยากทําบาง ไมพึงพอใจในส่ิงท่ีตนมี   

Need ความตองการอยากได ความตองการหรือความจําเปนที่ตองการใชเงิน จึงม ี   
แรงกดดันใหทําทุกสิ่งที่ทําไดเพ่ือใหไดเงินมา 

Expectation ความคาดหวัง คาดหวังวาสิ่งที่ตนกระทําไมมีผูอ่ืนลวงรู และเอาผิดได หรือ 
โอกาสที่จะถูกคนพบการกระทําท่ีผิด ถูกจับไดและรับการลงโทษนอยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖ 

 

๒.๒ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  

      ๒.๒.๑ ประเภทความเสี่ยงทุจริต 
 
 

 

 

 

 

        ๒.๒.๒  ปจจัยสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

                   ๑) ความมุงมั่นของผูนําองคกร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององคกร ที่
ยอมรับวาความเสี่ยงการทุจริตมีอยูจริง หากมีประเด็นการทุจริตตองยกระดับเปนบทเรียนเพื ่อเรียนร ู                    
และหาแนวทางการบริหารจัดการปองกันการเกิดซ้ำ กุญแจสําคัญที ่ชวยผลักดันใหองคกรเติบโตไมใช
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แตคือการทีผู่นําองคกรตองทําใหเรื่องของการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต  เปนนโยบายและแนวทางท่ีทุกสวนจะตองนําไปปฎิบัติ   
                   ๒) ความเขาใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองคกร 
                   ๓) กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยางทั่วถึงทั้งองคกรและกระทําการอยาง     
ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีตัวแทนผูเกี่ยวของ การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตตองมีความเท่ียงธรรมดวย
การมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมิน (Outside in) และอาจใหมีผู
แทนจากภายนอก เชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเพื่อใหมีมุมมองที่รอบดาน   
                   ๔) มีการเปดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไชตของหนวย
งานและมีการสื่อสารภายในหนวยงาน ติดตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง               
การทุจริตอยางตอเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุม                  
ความเสี่ยงการทุจริตที่กําหนดไวเพียงพอหรือไมและมาตรการที่กําหนดไวใชไดจริงหรือใชไดจริงแตไมไดผล 
และ สรางความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองคกร   
 

 

 

ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

ความเสีย่งทุจริตท่ีเกีย่วของกับ การ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 
อํานวยความสะดวก ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 

ความเสีย่งทุจริตในความโปรงใส 

ของการใชจายงบประมาณและ   

การบริหารจัดการทรัพยากร  

ภาครฐั 

ความเสีย่งทุจริตในความโปรงใส 

ของการใชอํานาจ และตําแหนง 

หนาที ่

๑ ๒ ๓ 



 

๗ 

 

๓. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
     ๓.๑ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน และตารางประกอบการ ประเมิน 
ดังนี้ 

            ๑) การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต        
            ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
            ๓) การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ 

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)  

o ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
o ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  

  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร     
      ภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน : โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง : องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
ผู้รับผิดชอบ : นางผกามาส แก้วนวล 
ตำแหน่ง : หัวหน้ากองคลัง 
โทรศัพท์ : ๐๓๘-๕๔๑-๐๐๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 

 

ส่วนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินการ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ขออนุมัติแผนจากผู้มีอำนาจ 

ไม่มี - - 

๒ ประกาศเผยแพร่แผน บนเว็บไซต์ 
e-GP หรือ เว็บไซต์หน่วยงาน 

ไม่มี - - 

๓ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการ
จัดทำร่าง (TOR) หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/
ราคากลาง 

ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
(TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการ
ทุจริต 

 ✓ 

เจ้าหน้าทีใ่ช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ
ความครบถว้น ของเอกสารไม่เป็น  
ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
มาตรฐานทีก่ำหนดไว้ เพ่ือจงใจเอื้อ  
ประโยชน์ให้กับคู่ค้าทีต่นรู้จักหรือมี
ผลประโยชน์ร่วม 

 ✓ 

การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้น
ไปอาจไม่มีการสืบราคาจาก
ผู้ประกอบการจริง 

 ✓ 

มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการ
แข่งขัน 

 ✓ 

๔ เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือ
จ้างพร้อมร่างประกาศ/เอกสาร
ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 

 ✓ 

๕ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ร่าง
ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสาร
ประกวดราคาในเว็บไซต์ e-GP 
และเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือรับฟัง

ไม่มี - - 



 

๙ 

 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินการ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน  

๖ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่าน
ระบบ e-GP 

ไม่มี  ✓ 

๗ คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือก
พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ถูกต้อง 

มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) 
จากคู่คา้ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขาย 

 ✓ 

มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและ
ทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 

 ✓ 

๘ จัดทำรายงานผลการพิจารณา
และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือ
จ้างเห็นชอบผลพิจารณา 

การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับบริษทัหรือบุคคลอ่ืน 

 ✓ 

๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใน
ระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน  
แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกราย
ทราบทาง e-mail และเว้นระยะ
อุทรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 

ไม่มี - - 

๑๐ หน่วยงานรัฐและผู้ค้าลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทรณ์
ผลการประกวดราคา 

ไม่มี  ✓ 

๑๑ หน่วยงานของรัฐส่งสำเนา
สัญญา/ข้อตกลงตั้งแต่ 1 ล้าน
บาทข้ึนไปให้ สตง. และทำการ
จัดทำบันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

ไม่มี - - 



 

๑๐ 

 

คำอธิบายท้ายตาราง : ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและความเสี่ยงการทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึน เช่น รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง และอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยง 

          - ความเสี่ยงทีเ่คยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known 
Factor 
          - ความเสี่ยงทีไ่ม่เคยเกิดข้ึนหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี 

โอกาสเกิดขึ้น ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor 
 

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑.๑. ตารางที่ ๒ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕ โอกาสการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี 
๔ โอกาสการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี 
๓ โอกาสการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี 
๒ โอกาสการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี 
๑ โอกาสการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี 

 

๑.๒. ตารางที่ ๓ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
๕ กระทบต่องบประมาณ(ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) หรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

ของสังคมระดับประเทศ 
๔ กระทบต่องบประมาณ (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) หรือส่งผลกระทบต่อความ

เชื่อมั่นของต้นสังกัดระดับกระทรวง 
๓ กระทบต่องบประมาณ (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) หรือส่งผลกระทบต่อความ

เชื่อมั่นของต้นสังกัดระดับกรม 
๒ กระทบต่องบประมาณ(ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) หรือส่งผลกระทบต่อความ

เชื่อมั่นขององค์กรภายใน 
๑ กระทบต่องบประมาณ (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) หรือไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อความเชื่อมั่น 

 

  

 

 



 

๑๑ 

 

๑.๓. ตารางที่ ๔ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
โอกาสเกิด 

(Likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
๔ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
๓ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
๒ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง สูง 
๑ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง 

 

๑.๔ ตารางที่ ๕ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต 
สีเขียว ๑ – ๓     ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สีเหลือง ๔ – ๙     ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม ๑๐ – ๑๖     ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง ๑๗ – ๒๕     ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒ 

 

 

ตารางท่ี ๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Rise Score 
๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขอ

อนุมัติแผนจากผู้มีอำนาจ 
ไม่มี - - - 

๒ ประกาศเผยแพร่แผน บนเว็บไซต์ e-
GP หรือ เว็บไซต์หน่วยงาน 

ไม่มี - - - 

๓ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง 
(TOR) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง 

ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต
งาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจ

ทำให้เกิดการทุจริต 

๑ ๕ ๕ 

เจ้าหน้าทีใ่ช้ดุลยพินิจในการ
ตรวจสอบความครบถ้วน ของ

เอกสารไม่เป็น 
ไปตามขอบเขตของงาน 
(TOR) หรือมาตรฐานที่
กำหนดไว้ เพ่ือจงใจเอ้ือ 

ประโยชน์ให้กับคู่ค้าทีต่นรู้จัก
หรือมีผลประโยชน์ร่วม 

๑ ๕ ๕ 

การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 
3 รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ
ราคาจากผู้ประกอบการจริง 

๑ ๑ ๑ 

มีการล็อกสเปควัสดุทำให้ไม่
เกิดการแข่งขัน 

๑ ๕ ๕ 

๔ เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง
พร้อมร่างประกาศ/เอกสารประเภท

ของการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือก
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับ

จา้งโดยวิธีพิเศษ 

๑ ๕ ๕ 

๕ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ร่างประกาศ
เชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา

ไม่มี - - - 



 

๑๓ 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Rise Score 
ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์

หน่วยงาน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

๓ วัน  
๖ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ 

e-GP 
ไม่มี - - - 

๗ คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอท่ี

ถูกต้อง 

มีการรับสินบน/สินน้ำใจ 
(Kick Backs) จากคู่ค้า เพ่ือ 
เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขาย 

๒ ๔ ๘ 

มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่าง
ชัดเจนและทำข้อตกลงกัน 

ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 

๑ ๕ ๕ 

๘ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง

เห็นชอบผลพิจารณา 

การจัดซื้อจัดจ้างมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัท

หรือบุคคลอ่ืน 

๑ ๕ ๕ 

๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ 
e-GP เวปไซต์หน่วยงาน  แจ้งผลให้ผู้
เสนอราคาทุกรายทราบทาง e-mail
และเว้นระยะอุทรณ์ก่อนลงนามใน

สัญญา 

ไม่มี - - - 

๑๐ หน่วยงานรัฐและผู้ค้าลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทรณ์ผล

การประกวดราคา 

ไม่มี - - - 



 

๑๔ 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Rise Score 
๑๑ หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/

ข้อตกลงตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไปให้ 
สตง. และทำการจัดทำบันทึกรายงาน

ผลการพิจารณา 

ไม่มี - - - 

 

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางท่ี ๗ กระบวนการ / โครงการ ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัน 
หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ลำดับที่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน / 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
(TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการ
ทุจริต 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานของ 
TOR เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๒ เจ้าหน้าทีใ่ช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ
ความครบถว้น ของเอกสารไม่เป็น 
ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
มาตรฐานทีก่ำหนดไว้ เพ่ือจงใจเอื้อ 
ประโยชน์ให้กับคู่ค้าทีต่นรู้จักหรือมี
ผลประโยชน์ร่วม 

๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับจาก
กรมบัญชีกลาง  
๒. ในกรณีที ่ เห ็นว ่าพัสดุที ่ส ่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ 
     ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตาม
จำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือ
ข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่
ถูกต้อง และให้ร ีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับ
ถัดจากวันตรวจพบ  
๓. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
    หากคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจงใจ
เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามี



 

๑๕ 

 

ตารางท่ี ๗ กระบวนการ / โครงการ ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัน 
หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ลำดับที่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน / 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ความผิด โดยจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมี
บทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต 

๓ มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการ
แข่งขัน 

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าทีก่ำหนด Specification /คณะกรรมการ 
กำหนดร่าง TOR เพ่ือไม่ให้เกิดการล็อค Spec รวมทั้งมีเอกสาร Raw 
Material Specification ที่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะของ
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ถูกหลักตามมาตรฐานประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข และขึ ้นทะเบียนเป็นเอกสารส่วนกลางของ
องค์กรรวมทั้งเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณะ 
๒. ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆ 
เป็นหนึ่งในกรรมการที ่มีบทบาทในการพิจารณาว่า Specification 
เป็นไปตามหลักการทั่วไปหรือไม่ 

๔ มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจา้งและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผ่าน
ระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement ) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดแต่ละข้ันตอนโดยละเอียด  
๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอม
ให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวกับการตรวจรับ พัสดุ/
ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
ตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ  
    หากคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจงใจ
เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามี
ความผิด โดยจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมี
บทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต 

๕ มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและ
ทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 



 

๑๖ 

 

ตารางท่ี ๗ กระบวนการ / โครงการ ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัน 
หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ลำดับที่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน / 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๖ มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) 
จากคู่ค้า เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขาย 

นโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุก
เทศกาล No Gift Policy จากกระทรวงการคลัง ที่มีการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดลงมายังหน่วยงานใตส้ังกัด 

๗ การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับบริษัทหรือบุคคลอ่ืน 

๑. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มี
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ยื่น
ข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏ
ว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในครั้งนั้น 
๒. ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้เจ้าหน้าที่
กำหนดให้ผู ้ยื ่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก 
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ 

 

 

ส่วนที ่๕ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) 

  

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง 

๑.๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน 
(TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิด
การทุจริต 
 
 

 

๕ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงาน
ของ TOR เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ  
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้ าง คุณธรรม 
จริยธรรมและตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชา  

๑.๒ เจ้าหน้าทีใ่ช้ดุลยพินิจในการ
ตรวจสอบความครบถ้วน ของ
เอกสารไม่เป็น 
ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) 
หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพ่ือจง
ใจเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตน
รู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม 

๕ ๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
จากกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ 
๒. ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ 
     ในกรณีที ่ผู ้ขายหรือผู ้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนตามจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้
ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง และให้รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ  
๓. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับ  
    หากคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพ่ือ
จงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม
จะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต 

๑.๓ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ 
รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจาก
ผู้ประกอบการจริง 

๑ องค์การสุรา ได้มีการกำหนดการระบุแหล่งที่มาของราคากลาง
และมีวิธีการคำนวณราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
๑. กรณีใช้ราคากลางที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่



 

๑๘ 

 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คณะกรรมการราคากลางกำหนดให้ระบุว ่าตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเป็นผู้
กำหนด  ๒. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง
ของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคา
อ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง ๓. กรณีใช้ราคามาตรฐานที่
สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ให้ระบุว่า
ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ หรือราคามาตรฐาน
ของหน่วยงานนั้นกำหนดแล้วแต่กรณี ๔. กรณีใช้ราคาที่ได้มา
จากการสืบราคาจากท้องตลาดให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน
หรือเว็บไซด์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไป
สืบมา ทั ้งนี ้  การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้
เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บาง
กรณีที่มีน้อยกว่า ๓ รายให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแลว้ไม่
ว่าจะ ๓ รายขึ้นไปหรือกรณีน้อยกว่า ๓ ราย จะนำราคาใดเป็น
ราคาอ้างอิงให้พิจารณาดำเนินการดังนี้ (๑) กรณีการจัดหาที่มี
การประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน 
เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วว่า ราคาต่ำสุดสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง 
(๒) กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ำสุด
เป็นราคาอ้างอิง 

๑.๔ มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิด
การแข่งขัน 

๕ ๑. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งผ ู ้ม ีหน้าที ่กำหนด Specification /
คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR เพื่อไม่ให้เกิดการล็อค Spec 
รวมท ั ้ งม ี เ อกสาร  Raw Material Specification ท ี ่ ร ะบุ
รายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตที่ถูกหลักตามมาตรฐานประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
และข้ึนทะเบียนเป็นเอกสารส่วนกลางขององค์กรรวมทั้งมีการ
เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณะ  
๒. ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
นั ้นๆ เป็นหนึ ่งในกรรมการที ่มีบทบาทในการพิจารณาว่า 
Specification เป็นไปตามหลักการทั่วไปหรือไม่ 



 

๑๙ 

 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๒ เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมร่างประกาศ/เอกสารประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๒.๑ มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือก
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง
โดยวิธีพิเศษ 

๕ ๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื ้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และ
ข ั ้นตอนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐลงในระบบเคร ือข ่าย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
( Thai Government Procurement )  ต า ม ว ิ ธ ี ก า ร ที่
กรมบัญชีกลาง กำหนดแต่ละข้ันตอนโดยละเอียด  
๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับ 
พัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา 
๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ  
    หากคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพ่ือ
จงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม
จะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต 

๓ คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง 
๓.๑ มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick 

Backs) จากคู่คา้ เพื่อ เอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ขาย 

๘ ผู้อำนวยการ องค์การสุราฯประกาศ นโยบายแสดงเจตนารมณ์
งดรับของขวัญในทุกเทศกาล No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมประจำ
องค์การสุรา คือ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรม 

๓.๒ มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจน
และทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัด
จ้าง 

๕ ๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื ้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และ
ข ั ้นตอนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐลงในระบบเคร ือข ่าย
สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
( Thai Government Procurement)  ต า ม ว ิ ธ ี ก า ร ที่
กรมบัญชีกลาง กำหนดแต่ละข้ันตอนโดยละเอียด  



 

๒๐ 

 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จาก
การจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับ 
พัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา 
๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ  
    หากคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพ่ือ
จงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม
จะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต 

๔ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผล
พิจารณา 

๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น 

๕ ๑.เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู ้ยื ่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู ้ยื ่นข้อเสนอเป็นผู ้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน ให้ผู ้มีหน้าที ่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื ่อผู ้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้ง
นั้น 
๒.ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้
เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ
แยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารตามที่ระบุใน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๕ 

 



 

๒๑ 

 

 

ส่วนที่ ๖ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่อโครงการ : ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 
งบประมาณ : ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
             เงินงบประมาณ                                เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ............ไม่เก่ียวข้อง................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
             เข้าร่วมโครงการ IP                            มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP 
             เข้าร่วมโครงการ CoST                       มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 

ที ่ รายการ 
รายละเอียด 

(ประเภท จำนวน คุณลักษณะ) 
ประมาณการงบประมาณ 

(Cost breakdown) 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 

๑ 
ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่
มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% 

๘๕,๐๐๐ ตัน ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

ส่วนที่ ๗ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐  บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......ไม่เก่ียวข้อง...... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) 

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล ........................................... 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง 

๑.๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 
มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 
 
 
 

๕ เจ ้าหน ้าท ี ่แผนกพัสด ุม ีการจ ัดทำบ ันทึก
ข้อความรายงานการขอซื ้อกากน้ำตาลด้วย
วิธีการประกวดราคาและรายงานขอบเขตการ
ดำเนินงาน (TOR) ผ่านหัวหน้าแผนกพัสดุ และ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน โดยได้รับอนุมัติ
จากผู ้อำนวยการองค์การสุราเมื ่อวันที ่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

๑.๒ เจ้าหน้าทีใ่ช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ
ความครบถว้นของเอกสารไม่เป็น 
ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
มาตรฐานทีก่ำหนดไว้ เพ่ือจงใจเอื้อ 
ประโยชน์ให้กับคู่ค้าทีต่นรู้จักหรือมี
ผลประโยชน์ร่วม 

๕ ๑. องค์การสุราฯ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัต ิตามระเบียบการจัดซื ้อจ ัดจ้างและ
เผยแพร่ให้พนักงานรับทราบโดยหัวหน้าแผนก
พัสดุเมื่อวันที ่๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
๒. องค์การสุราฯ ได้มีการดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับโดยให้ผู ้ที ่ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเป็นหนึ่งในกรรมการทุก
รายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๓ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป
อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ
จริง 

๑ - องค์การสุรา ได้มีการจัดทำหนังสือประกาศ
เชิญชวนทั่วไปเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
โดยมีการระบุว่า ผู ้เสนอราคาต้องผ่านการ



 

๒๓ 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐  บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......ไม่เก่ียวข้อง...... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) 

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล ........................................... 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ 
และเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้ง
นี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
ทั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้ 
(๑) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (๒) บริษัท บี
อาร์ โมลาส เทรดดิ้ง จำกัด และ (๓) บริษัท เค
บีเอส เทรดดิ้ง จำกัด 

๑.๔ มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการ
แข่งขัน 

๕ ๑. องค์การสุรามีการจัดทำ Specification ซึ่ง
อย ู ่ภายใต ้ข ้อกำหนดของระบบมาตรฐาน
คุณภาพ กฎหมาย และ พรบ. ที ่เกี ่ยวข้อง 
เพ ื ่ อ ให ้ เก ิ ดความโปร ่ ง ใส เป ็นกลางใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. องค์การสุรามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 
๐๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

๒ เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมร่างประกาศ/เอกสารประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 



 

๒๔ 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐  บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......ไม่เก่ียวข้อง...... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) 

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล ........................................... 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๒.๑ มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 

๕ องค์การสุราฯ ได้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื ้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยระบุดังนี้ 
๑. การซื ้อหรือจ้างครั ้งหนึ ่ง ซึ ่งมีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการตามวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) ตามระเบียบ
ฯ มาตรา ๓๒ ของพรบ. และจัดทำรายงานขอ
ซ ื ้อขอจ ้างตามแบบฟอร ์มที่ กำหนด แนบ
รายละเอียดข้อกำหนด (TOR)เสนอผู้มีอำนาจ
อนุมัต ิ
๒. เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า สามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้น
แต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีกำหนดน้อยกว่าสามราย 
๓. กำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังต่อไปนี้ใช้วิธีการ
คัดเลือก 
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้
ย ื ่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั ้นไม่ได้ร ับ การ
คัดเลือก 



 

๒๕ 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐  บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......ไม่เก่ียวข้อง...... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) 

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล ........................................... 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะ
เฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต 
จำหน ่ าย  ก ่ อสร ้ า งหร ื อ ให ้บร ิ กา ร โ ดย
ผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความ
ชำนาญเป ็นพ ิ เศษ หร ือม ีท ักษะส ูง และ
ผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด 
(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั ้นอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมาย
ได้  
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือ
มีข้อจำกัดทางเทคนิคที ่จำเป็นต้องระบุยี ่ห้อ 
เป็นการเฉพาะ 
(จ) เป็นพัสดุที ่จำเป็นต้องซื ้อโดยตรงจาก
ต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การ 
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  

๓ คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้อง 

๓.๑ มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) 
จากคู่คา้ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขาย 

๘ คณะทำงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดทำประกาศองคการสุรา เรื่อง เจตนารมณ
นโยบาย No Gift Policy ลงวนัที่ 22 กุมภา
พันธ 2565 ประกาศงดรับของขวัญฯ ผานชอง



 

๒๖ 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐  บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......ไม่เก่ียวข้อง...... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) 

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล ........................................... 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ทาง E-mail line สื่อสารองคกร และ TV 
ประชาสัมพันธ์ 

๓.๒ มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทำ
ข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 

๕ - องค์การสุราฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interests) 
โดยมีการระบุห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
เรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลใน
ตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ ่ายหน ึ ่ ง โดยไม ่ เป ็นธรรมและห ้ามม ิ ให้
เจ้าหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการ
ใดแล้วเข้ามีส ่วนได้เส ียเพื ่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู ้อื ่น หากฝ่าฝืนย่อมส่งผลให้ถูก
ลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนถึงไล่ออกตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๔ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลพิจารณา 

๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
บริษัทหรือบุคคลอ่ืน 

๕ องค์การสุรา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ๐๐๔/
๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยระบุ



 

๒๗ 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน 

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐  บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......ไม่เก่ียวข้อง...... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) 

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล ........................................... 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ 
ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และมีการเผยแพร่กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบ เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านระบบe-GP 

 


