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1. บทน า 

กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน 
ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงำนภำครัฐ มีมำตรกำร ระบบ หรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อกำรทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนหน่วยงำน มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน เรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดแนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้หน่วยงำนระดับกรม/
เทียบเท่ำ และรัฐวิสำหกิจ ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกี่ยวกับกำรพำณิชย์โดยตรง 
(ตำมมำตร 7 (1) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ) ตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนด จ ำนวน 5 โครงกำร/สัญญำ 

ในกำรนี้ บสย. ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงและก ำกับปฏิบัติกำร ได้จัดท ำกำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ซึ่งประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตโครงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงงบประมำณปี 2565 โดยปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงทุจริต ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) เพ่ือก ำหนดให้มีมำตรกำร ระบบ 
หรือ แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือให้กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ของ บสย. และเป็นไปตำมแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงทุจริตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

2.2 เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ส่งต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ บสย. รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์ขององค์กร และควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยมีกำรติดตำมประเมินผลและ
กำรรำยงำนต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับของ บสย. เกิดควำมตระหนัก และให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต และร่วมสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และ
หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
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3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
2) กำรใช้งบประมำณ 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
3) กำรใช้อ ำนำจ 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 

ดังนั้น รำยงำนฉบับนี้ จึงก ำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี) 

 

 
 

  

ตัวชี้วัดที่ 10 
กำรป้องกัน
กำรทุจริต 

O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

O35 กำรมีส่วนรว่มของผู้บริหำร 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจ าป ี

O37 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียง 

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำป ี

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริต รอบ 6 เดือน 

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปอ้งกันกำรทุจริต
ประจ ำป ี

O42 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 

O43 มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสว่นร่วม 

O44 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง 

O45 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

O46 มำตรกำรปอ้งกันกำรรับสินบน 

O47 มำตรกำรปอ้งกันกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

O48 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

กำรประเมินควำมเส่ียง 
เพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 

กำรเสริมสร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กร 

แผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

มำตรกำรภำยในเพื่อ 
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและ 

ป้องกันกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 10.1 
กำรด ำเนินกำรเพื่อ 
ป้องกันกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดยอ่ย 10.2 
มำตรกำรภำยใน 

เพื่อป้องกันกำรทุจริต 
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4. ค าจ ากัดความ 

1. การทุจริตต่อหน้าที่ หมำยถึง กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือ
ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น 
หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส ำหรับตนเอง
หรือผู้อื่นหรือกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำย
อำญำหรือตำมกฎหมำยอื่น  

2. การประพฤติมิชอบ หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 
ระเบียบ ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้
เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

3. สินบน หมำยถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์ (ส่วนบุคคล/ส่วนรวม) อ่ืนใด ที่เสนอว่ำจะให้ สัญญำว่ำ
จะให้ มอบให้กำรยอมรับ กำรให้ หรือกำรร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อกำรตัดสินอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรที่ขัดต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

- ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่ำที่มีตัวตน ได้แก่ เงินสด เช็ค ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน 
ยำนพำหนะ  สินค้ำ เครื่องจักร อำคำร ที่ดิน เป็นต้น 

- ประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิ่งที่มีมูลค่ำไม่มีตัวตน ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง 
กำรรับบริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทำน ค่ำนิยม สัญญำเช่ำ หรือ
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง กำรขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของ 
บสย. ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เป็นสถำนกำรณ์ที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนมีบำทบำท
หน้ำที่หรือควำมสัมพันธ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ขัดแย้งกับบทบำทหน้ำที่ใน บสย. ท ำ
ให้กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนผู้นั้นขำดควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง 
ควำมขัดแย้งอำจเกิดข้ึนจำกผลประโยชน์ส่วนตน ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บสย. จึงท ำให้
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนนั้นต้องอยู่ในสภำวกำรณ์ที่ต้องเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งอำจไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บสย. และอำจน ำไปสู่กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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5. แนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริต ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) 

 ส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนดวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีข้ันตอนหลัก 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
1. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
3. กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ก่อนท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงหน่วยงำนต้องก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตของกระบวนงำนหรือโครงกำรที่ท ำกำรประเมิน ตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำจำก 2 ปัจจัย คือ
ด้ำนโอกำส และด้ำนผลกระทบและกำรให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย (ภาคภนวก ก) รำยละเอียดดังนี้ 

o โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจำรณำควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ในช่วง
เวลำหนึ่ง ในรูปของควำมถ่ี หรือควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์นั้น ๆ 

o ผลกระทบ (Impact) กำรวัดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงนั้น
โดยสำมำรถแบ่งเป็นผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่กำรเงิน 

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

เป็นขั้นตอนกำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต และกำรจัดระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต กำรระบุประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตโดยกำรอธิบำยรำยละเอียดเหตุกำรณ์ท่ีมีโอกำสเกิดควำมเสี่ยง
กำรทุจริตว่ำมีรูปแบบพฤติกำรณ์กำรทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนของกระบวนงำนหรือ
โครงกำรที่ท ำกำรประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจน มำกที่สุดว่ำ ใคร ท ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร โดยปฏิบัติงำน 
หรือรับผิดชอบ กระบวนงำนหรือโครงกำร (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงำน อำจมีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ด้วยก็ได้ เนื่องจำกกำรประมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต Risk 
Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในควำมบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึง
ไม่ใช่ Risk Owners เท่ำนั้น  

กำรค้นหำควำมเสี่ยงกำรทุจริต ค้นหำจำกควำมเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดซ้ ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว 
(Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมี
โอกำสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นกำรตั้งสมมุติฐำนหรือเป็นกำรพยำกรณ์ล่วงหน้ำที่อำจ
เกิดขึ้นในอนำคตเพ่ิมเติม (Scenario) เป็นกำรมองข้อมูลไปข้ำงหน้ำ (Forward looking information) 
โดยไม่ค ำนึงว่ำหน่วยงำนมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยกำรมองควำมเสี่ยง
กำรทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ำยที่สุด (Worst Case) หลักกำรที่ส ำคัญต้องไม่เอำปัญหำหรือข้อจ ำกัดจำกกำร
บริหำรงำนในปัจจุบัน เช่น ทรัพยำกร คน พำหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลำกรไม่มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ไม่มีจิตส ำนึก ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่กำรด ำเนินงำนอำจไม่บรรลุเป้ำหมำยมำปนกับควำมเสี่ยงกำร
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ทุจริต เพรำะจะท ำให้ละเลยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบตำรำงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต (ภาคผนวก ข) 
 
ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

มำตรกำร หมำยถึง วิธีกำรหรือแนวทำงที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือควบคุมหรือลดโอกำสควำมเสี่ยงกำรทุจริต
โดยควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมำท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตส่วนล ำดับควำมเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในล ำดับต่อมำ มำตรกำรควบคุมควำม
เสี่ยงกำรทุจริตอำจมีหลำกหลำยวิธีกำร หน่วยงำนควรท ำกำรคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินควำมคุ้มค่ำ
เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ได้จำกกำรประเมิน มำประกอบด้วยกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ให้น ำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตของกระบวนงำนหรือโครงกำรที่ท ำกำร
ประเมินของหน่วยงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มำท ำกำรประเมินว่ำมีประสิทธิภำพอยู่
ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพ่ือพิจำรณำจัดท ำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตเพ่ิมเติม (Further 
Actions to be Taken) โดยมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีควำมสอดคล้องกับ
ควำมเสี่ยงที่ประเมินไว้ (ภาคผนวก ค) และสรุปแบบแสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำร
จัดชื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.......... (ภาคผนวก ง)  
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6. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ตามมาตรา 7 
(1) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ)   

ล าดับที ่ กระบวนการ ขั้นตอนด าเนนิงานที่ส าคัญ 
1 จัดท ำแผนและประกำศ

แผนกำรจดัซื้อจัดจำ้ง  
1.1 กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 
1.2 จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจำ้งประจ ำปเีสนอผู้จัดกำรทั่วไปเพื่อขอควำม

เห็นชอบ 
1.3 น ำแผนกำรจดัซื้อจ้ำงประจ ำปี ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำร

เทศของ บสย. และปดิประกำศโดยเปิดเผย 
1.4 เร่งรัดจดัซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนและขั้นตอนตำมระเบียบฯ 
1.5 สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจดัจ้ำงและเปดิผลสมัฤทธ์ิของกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงเสนอหัวหน้ำเจ้ำหนำ้ที่พัสดเุพื่อทรำบ 
2 กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของ

งำน (TOR)/รำยละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และ
รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   

2.1 จัดท ำ TOR / คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง รวมทั้งให้
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ  

2.2 จัดท ำรำคำกลำง 
2.3 เปิดเผย TOR / รำคำกลำง 
2.4 รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง 

3 กำรจัดซื้อจดัจ้ำง  
 

ด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงตำมวิธีดังนี้ 
3.1 วิธีสืบราคา  

1) จัดท ำเอกสำรซื้อหรือจำ้งพร้อมประกำศเชิญชวน 
2) กำรยื่นซอง/ลงทะเบียนรบัซองข้อเสนอ 
3) เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำน 
4) ตรวจสอบกำรมผีลประโยชน์ร่วมกนั 
5) พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบัติ พร้อมเปิดซองข้อเสนอรำคำ 
6) จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำและควำมเห็น 
7) ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือกเปน็ผู้รับจ้ำง 

3.2 วิธีพิเศษ  
กรณีกำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึง่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท  
- เจรจำตกลงรำคำกับผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพขำยหรือรับจำ้งนั้น

โดยตรง แล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีซ่ื้อหรือจ้ำงไดภ้ำยในวงเงินท่ีไดร้ับ
ควำมเห็นชอบจำกผูจ้ัดกำรทั่วไป 

กรณีกำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึง่มีวงเงินเกิน 500,000 บำท   
1) จัดท ำหนังสือเชิญชวนผู้ทีม่ีคุณสมบัติตรงตำมเง่ือนไขท่ี บสย. 

ก ำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอหรือเข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ 
2) รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพำะรำยที่ บสย. ไดม้ีหนังสือเชิญ

ชวน 
3) เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้ยื่น

ข้อเสนอ 
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ล าดับที ่ กระบวนการ ขั้นตอนด าเนนิงานที่ส าคัญ 
4) พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ครบถ้วน

ถูกต้อง  
5) จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำและควำมเห็น 
6) ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือกเปน็ผู้รับจ้ำง 

3.3 วิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) 
1) จัดท ำเอกสำรจ้ำงพร้อมประกำศเชิญชวนผู้ประกอบกำรทีม่ี

คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ บสย. ก ำหนด 
2) กำรยื่นซองข้อเสนอและกำรรับซองข้อเสนอ 
3) เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้ยื่น

ข้อเสนอ 
4) ตรวจสอบกำรมผีลประโยชน์ร่วมกนั 
5) พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ครบถ้วน

ถูกต้อง 
6) จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำและควำมเห็นเสนอผู้จดักำรทั่วไป  
7) ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือกเปน็ผู้รับจ้ำง 
8) หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบมหีน้ำท่ีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน

ของผู้รับจ้ำงท่ีเป็นคู่สญัญำกับ บสย.  
4 กำรท ำสัญญำและ

หลักประกัน 
4.1 ตรวจสอบงบประมำณและควำมพร้อมของสัญญำหรือข้อตกลง/

หลักประกัน 
4.2 จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  จดัท ำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้ำง  
4.3 จัดส่งส ำเนำสญัญำ 

5 กำรบริหำรสญัญำและกำร
ตรวจรับพสัด ุ

5.1 ควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมสญัญำ 
5.2 ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 
5.3 เบิกจ่ำยเงิน 
5.4 คืนหลักประกัน  
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7. การระบุความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยง 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจ้างส านักงานทนายความ (ระยะเวลา 3 ปี)  
   งบประมำณ  98,000,000  บำท    วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง วิธีสรรหำผู้ให้บริกำรภำยนอก (Service Provider)   
   ระยะเวลำด ำเนินกำร ภำยในเดอืนเมษำยน 2565 
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 

 

ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศ
แผนกำรจดัซื้อจัดจำ้ง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 
 
 

ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบและโอกำสมำกกว่ำคู่แขง่ขัน โดยใช้
วิธีกำรเลี้ยงรับรอง หรือสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำร
เสนอสินบน เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้
โต๊ะ เป็นต้น  

1 2 2 

2 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำ TOR / คุณลักษณะ
เฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอ 

2.1 เจ้ำหน้ำท่ีร่ำงขอบเขตงำน (TOR) / 
ข้อก ำหนดคุณสมบตัิผู้ให้บริกำรภำยนอก 
(Service Provider) ให้ตรงกับคณุลักษณะของ
ผู้ประกอบกำรที่เสนองำน ในลักษณะที่เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรที่มีควำม
ใกล้ชิด 

1 3 3 

2.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง ต้องกำรไดร้ับส่วนแบ่งหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด จึงอำจเขียนคุณสมบัติของผู้
ให้บริกำรภำยนอก (Service Provider) ให้ตรง
ตำมเงื่อนไขที่ บสย. ก ำหนด ในลกัษณะที่เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรที่มีควำม
ใกล้ชิด 

2 1 2 

3 กระบวนการ: 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสรรหำผู้
ให้บริกำรภำยนอก (Service 
Provider)) 
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือ
คุณสมบัติ พร้อมเปิดซอง
ข้อเสนอ  
 

3.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

1 2 2 

3.2 คณะกรรมกำรสรรหำบำงรำย อำจมีกำร
รับของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

1 3 3 
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ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

4 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  
จัดท ำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้ำง 

มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขต
ของงำน (TOR) /คุณสมบัติเฉพำะฯ ภำยหลัง
กำรลงนำมในสัญญำซื้อหรือจ้ำงไปแล้ว เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำย
เดียว 

1 3 3 

5 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำร
ตรวจรับพสัด ุ
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 

5.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง กรณีทีม่ีกำรมอบงำนด้วยคุณภำพที่
ด้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรือ
จ้ำง หรือไม่ครบถ้วน หรือลำ่ช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนที่ส่งมอบ 

2 1 2 

5.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำง
กำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำก
ผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผ่ำนกำรส่งมอบงำน 

3 1 3 
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. 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 3 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) 

1.ช่ือโครงกำร  โครงกำรจำ้งส ำนักงำนทนำยควำม (ระยะเวลำ 3 ปี)  
2.งบประมำณ  98,000,000  บำท  
  วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง วิธีสรรหำผู้ให้บริกำรภำยนอก (Service Provider)  ระยะเวลำด ำเนินกำร ภำยในเดือนเมษำยน 2565 
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
4. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตำมแบบ)  
              ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ 1                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

 
 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงำน
ที่เสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจำ้ง เพื่อให้ได้มำ
ซึ่งข้อมูลส ำคญัในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบและ
โอกำสมำกกว่ำคู่แข่งขัน โดยใช้วิธีกำรเลีย้ง
รับรอง หรือสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรเสนอสินบน 
เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้โต๊ะ เป็นต้น 

ต่ ำ 
(1x2=2) 

 กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไปลงนำมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ อินทรำเน็ต บอร์ดประชำสัมพนัธ์ 
Line "สถำนีข่ำว บสย." และเว็บไซต์ บสย. 
(ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 
2565) 

 กรรมกำรและผู้จดักำรทั่วไป พร้อมด้วย
ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำน บสย. ทุก
ระดับ ร่วมกันแสดงเจตจ ำนงสุจรติ No Gift 
Policy ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุก
รูปแบบ เพื่อส่งเสริมและยกระดับองค์กร
คุณธรรมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ ำปี 2565 ในกำร
ประชุมพนักงำนทุกระดับ (Town Hall)  ครั้ง
ที่ 1/2565 (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
วันท่ี 31 มีนำคม 2565) 

 บสย. ได้ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและกำร
ประพฤติมิชอบผำ่นกลไกกำรสอบทำนงำน
และรำยงำนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจดั
จ้ำงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรม

2. 
 

กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
หรือแบบรูปรำยกำร และรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำ TOR / คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
2.1 เจ้ำหน้ำท่ีร่ำงขอบเขตงำน (TOR) / 
ข้อก ำหนดคุณสมบตัิผู้ให้บริกำรภำยนอก 

ต่ ำ 
(1x3=3) 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

(Service Provider) ให้ตรงกับคณุลักษณะของ
ผู้ประกอบกำรที่เสนองำน ในลักษณะที่เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรที่มีควำม
ใกล้ชิด 

ขนำดย่อม รวมถึงกำรรำยงำนเหตกุำรณ์หรือ
ควำมเสยีหำยจำกกำรปฏบิัติงำน (loss 
Incident Report) ผลกำรติดตำมตั้งแต่เดือน
มกรำคม – มิถำยน 2565 ยังไม่พบรำยงำน
เกี่ยวกับกำรทจุรติคอรร์ัปชั่นและกำร
ประพฤติมิชอบ 

 กระบวนกำรที่ 1 ด ำเนินกำรประกำศแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง แล้วเสร็จเมื่อ 13 ธันวำคม 
2564 

 กระบวนกำรที่ 2-6 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
โดยปฏบิัติตำมระเบียบ บสย. ท่ี 008/2562 
ว่ำด้วย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเกี่ยวกบักำร
พำนิชย์โดยตรงและกำรบริหำรพัสดุ  
  

ความเสี่ยงการทุจริต: 
2.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง ต้องกำรไดร้ับส่วนแบ่งหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด จึงอำจเขียนคุณสมบัติของผู้
ให้บริกำรภำยนอก (Service Provider) ให้ตรง
ตำมเงื่อนไขที่ บสย. ก ำหนด ในลกัษณะที่เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรที่มีควำม
ใกล้ชิด 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

3. กระบวนการ: 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสรรหำผู้ให้บริกำรภำยนอก 
(Service Provider)) 
ขั้นตอน:  
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบัติ พร้อมเปิด
ซองข้อเสนอ  
ความเสี่ยงการทุจริต:  
3.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

ต่ ำ 
(1x2=2) 

3.2 คณะกรรมกำรสรรหำบำงรำย อำจมีกำรรับ
ของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

ต่ ำ 
(1x3=3) 

4 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  จดัท ำใบสั่งซื้อ / 
ใบสั่งจ้ำง 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขตของ
งำน (TOR) /คุณสมบตัิเฉพำะฯ ภำยหลังกำรลง
นำมในสัญญำซื้อหรือจำ้งไปแล้ว เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำยเดยีว 

ต่ ำ 
(1x3=3) 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

5 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำรตรวจรบัพัสดุ 
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
5.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อจัด
จ้ำง กรณีที่มีกำรมอบงำนด้วยคณุภำพที่ด้อยกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรอืจ้ำง หรือไม่
ครบถ้วน หรือล่ำช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ 
เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนท่ีส่งมอบ 
 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

 5.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำก
ผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผ่ำนกำรส่งมอบงำน  

ต่ ำ 
(3x1=3) 
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงกำร  โครงกำรจ้ำงส ำนกังำนทนำยควำม (ระยะเวลำ 3 ป)ี  
2. งบประมำณ  98,000,000  บำท  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง วิธีสรรหำผู้ให้บริกำรภำยนอก (Service Provider)  ระยะเวลำด ำเนินกำร ภำยในเดือนเมษำยน 2565 
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
3. ส่วนรำชกำรที่ด ำเนินกำรจดัชื้อจัดจ้ำง.......................-............................ (กรณีงบพัฒนำจังหวัด/กลุม่จังหวัด) 
                เข้ำร่วมโครงกำร IP                                 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร IP  
                เข้ำร่วมโครงกำร  CoST                           มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร CoST 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) 

อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

1. กำรจ้ำงส ำนักงำน
ทนำยควำม 

1. บอกกล่ำวทวงถำม ฟ้องร้องด ำเนินคดี
ต่อศำลในทำงแพ่ง เพื่อเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำยตลอดจนต่อสู้คดี
แทน บสย. 

- - 

2. ด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำใดๆ 
จนกว่ำคดีจะถึงที่สดุ เช่น ฟ้องแย้ง 
ร้องสอด ใช้สิทธิในกำรอุทธรณ์หรอื
ฎีกำ ฯลฯ และใหม้ีอ ำนำจท ำกำร
ในทำงจ ำหน่ำยสิทธิ เช่น กำรยอมรับ
ตำมที่คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งเรียกร้อง 
ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมควำม
สละสิทธิ ขอให้มีกำรพิจำรณำคดีใหม่ 
ตลอดจนด ำเนินกำรบังคับคดี ยดึหรือ
อำยัด ถอนกำรยึดหรืออำยัด ขอรบั
ช ำระหนี้ เป็นต้น ท้ังนี้ โดยใหม้ีอ ำนำจ
จ่ำยเงิน วำงเงิน รับเงิน รับเอกสำร
จำกศำลหรือจำกคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ง
หรือบุคคลอื่นด้วย ซึ่ง บสย. จะระบุใน
หนังสือมอบอ ำนำจ 

- - 

3. แต่งตั้งทนำยควำม เพื่อว่ำต่ำงและแก้
ต่ำงคดี หรือมอบอ ำนำจให้ตัวแทนช่วง
ด ำเนินกำรแทนตำมควำมจ ำเป็น 

- - 

4. ให้ค ำปรึกษำและเข้ำร่วมประชุมกบั
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนของ 
บสย. ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำร 

- - 
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ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) 

อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

5. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ รวมทั้งท ำ
ควำมเห็นทำงกฎหมำยและคดคีวำมที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรนี ้

- - 

6. จัดเตรียมพยำนหลักฐำนและแนวค ำ
เบิกควำม 

- - 

7. รำยงำนผลกำรด ำเนินคดีและควำม
คืบหน้ำให้กับ บสย. 

- - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 
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2. ชื่อโครงการ  การจ้างด าเนินการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อช่องทางต่าง และกิจกรรมการตลาด บสย. 
   งบประมำณ    8,000,000    บำท    วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ .     
   ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยใน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 

 

ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศ
แผนกำรจดัซื้อจัดจำ้ง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 

ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบและโอกำสมำกกว่ำคู่แขง่ขัน โดยใช้
วิธีกำรเลี้ยงรับรอง หรือสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำร
เสนอสินบน เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้
โต๊ะ เป็นต้น 

1 2 2 

2 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำ TOR / คุณลักษณะ
เฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอ 

เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง ต้องกำรได้รับส่วนแบ่งหรอืประโยชน์
อื่นใด อำจเขียนขอบเขตงำน (TOR) / 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซือ้หรือจ้ำง 
รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตำมเง่ือนไขท่ี บสย. 
ก ำหนด ในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมใกล้ชิด 

2 1 2 

3 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำรำคำกลำง  

ผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดรำคำกลำง อำจใช้
หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงปฏิบัต ิหรือท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบท่ีไมเ่หมำะสม  ในกำรกำรก ำหนด
รำคำกลำงให้ใกลเ้คียงกันกับผู้ประกอบกำรเจ้ำ
ใดเจ้ำหนึ่ง ซึ่งอำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกนั หรือกำร
สร้ำงอุปสรรคต่อกำรแข่งขันที่ไมเ่ป็นธรรม 
 
 

2 1 2 
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ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

4 กระบวนการ: 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสืบรำคำ) 
ขั้นตอน 
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือ
คุณสมบัติ พร้อมเปิดซอง
ข้อเสนอ  

4.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

1 2 2 

4.2 คณะกรรมกำรจดัซื้อจัดจ้ำงบำงรำย อำจมี
กำรรับของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

1 3 3 

5 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  
จัดท ำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้ำง 

มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขต
ของงำน (TOR) /คุณสมบัติเฉพำะฯ ภำยหลัง
กำรลงนำมในสัญญำซื้อหรือจ้ำงไปแล้ว เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำย
เดียว 

1 3 3 

6 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำร
ตรวจรับพสัด ุ
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 

6.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง กรณีทีม่ีกำรมอบงำนด้วยคุณภำพที่
ด้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรือ
จ้ำง หรือไม่ครบถ้วน หรือลำ่ช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนที่ส่งมอบ 

2 1 2 

6.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
จำกผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผำ่นกำรส่งมอบงำน 

3 1 3 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 3 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) 

  1. ช่ือโครงกำร  กำรจ้ำงด ำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับสำธำรณชนท่ัวไปผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำง และกิจกรรมกำรตลำด บสย. 
  2. งบประมำณ    8,000,000    บำท    วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ .     
  3. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยใน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
  4. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตำมแบบ)  
              ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ 1                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบและโอกำสมำกกว่ำคู่แขง่ขัน โดยใช้
วิธีกำรเลี้ยงรับรอง หรือสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำร
เสนอสินบน เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้
โต๊ะ เป็นต้น 

ต่ ำ 
(1x2=2) 

 กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไปลงนำมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ อินทรำเน็ต บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
Line "สถำนีข่ำว บสย."  และเว็บไซต์  บสย. 
(ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมือ่วันท่ี 18 มกรำคม 2565) 

 กรรมกำรและผู้จดักำรทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหำร
ระดับสูง และพนักงำน บสย. ทุกระดับ ร่วมกัน
แสดงเจตจ ำนงสุจริต No Gift Policy ต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสง่เสริมและ
ยกระดับองค์กรคุณธรรมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ ำปี 2565 ใน
กำรประชุมพนักงำนทุกระดับ (Town Hall)  ครั้ง
ที่ 1/2565 (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ วันท่ี 31 
มีนำคม 2565) 

 บสย. ได้ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกบักำรทจุรติคอรร์ัปชั่นและกำรประพฤตมิิ
ชอบผ่ำนกลไกกำรสอบทำนงำนและรำยงำนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำงของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม รวมถึงกำร
รำยงำนเหตุกำรณ์หรือควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำน (loss Incident Report) ผลกำร
ติดตำมตั้งแต่เดือนมกรำคม – มิถำยน 2565 ยัง

2 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
หรือแบบรูปรำยกำร และรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำ TOR / คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง ต้องกำรได้รับส่วนแบ่งหรอืประโยชน์

ต่ ำ 
(2x1=2) 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

อื่นใด อำจเขียนขอบเขตงำน (TOR) / 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซือ้หรือจ้ำง 
รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตำมเง่ือนไขท่ี บสย. 
ก ำหนด ในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมใกล้ชิด 

ไม่พบรำยงำนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและ
กำรประพฤตมิิชอบ 

 กระบวนกำรที่ 1 ด ำเนินกำรประกำศแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง แล้วเสร็จเมื่อ 13 ธันวำคม 2564 

 กระบวนกำรที่ 2-6 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
โดยปฏบิัติตำมระเบียบ บสย. ท่ี 008/2562 ว่ำ
ด้วย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเกี่ยวกับกำรพำนิชย์
โดยตรงและกำรบรหิำรพสัดุ  
  

3 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
หรือแบบรูปรำยกำร และรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำรำคำกลำง 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดรำคำกลำง อำจใช้
หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงปฏิบัต ิหรือท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบท่ีไมเ่หมำะสม  ในกำรกำรก ำหนด
รำคำกลำงให้ใกลเ้คียงกันกับผู้ประกอบกำรเจ้ำ
ใดเจ้ำหนึ่ง ซึ่งอำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกนั หรือกำร
สร้ำงอุปสรรคต่อกำรแข่งขันที่ไมเ่ป็นธรรม 
 
 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

4 กระบวนการ: 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสืบรำคำ) 
ขั้นตอน:  
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบัติ พร้อม
เปิดซองข้อเสนอ  
ความเสี่ยงการทุจริต:  
4.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

ต่ ำ 
(1x2=2) 

 ความเสี่ยงการทุจริต:  ต่ ำ 
(1x3=3) 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

4.2 คณะกรรมกำรจดัซื้อจัดจ้ำงบำงรำย อำจมี
กำรรับของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

5 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  จดัท ำใบสั่งซื้อ 
/ ใบสั่งจ้ำง 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขต
ของงำน (TOR) /คุณสมบัติเฉพำะฯ ภำยหลัง
กำรลงนำมในสัญญำซื้อหรือจ้ำงไปแล้ว เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำย
เดียว 

ต่ ำ 
(1x3=3) 

6 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำรตรวจรบัพัสดุ 
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
6.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง กรณีทีม่ีกำรมอบงำนด้วยคุณภำพที่
ด้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรือ
จ้ำง หรือไม่ครบถ้วน หรือลำ่ช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนที่ส่งมอบ 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

 ความเสี่ยงการทุจริต:  
6.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
จำกผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผำ่นกำรส่งมอบงำน 

ต่ ำ 
(3x1=3) 
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  1. ช่ือโครงกำร  กำรจ้ำงด ำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับสำธำรณชนท่ัวไปผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำง และกิจกรรมกำรตลำด บสย. 
  2. งบประมำณ    8,000,000    บำท    วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ .     
  3. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยใน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
  4. ส่วนรำชกำรที่ด ำเนินกำรจัดชือ้จัดจ้ำง........................-........................... (กรณีงบพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                เข้ำร่วมโครงกำร IP                                 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร IP  
                เข้ำร่วมโครงกำร  CoST                           มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร CoST 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) 

อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 

1 กำรวิเครำะห์กลยุทธ์กำรสื่อสำร
กำรตลำดในปัจจุบัน 

แผนกลยุทยธส์ื่อสำรกำรตลำดของ 
บสย. ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 

- - 

2 ด ำเนินกำรวำงแผนกลยุทธ์กำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์และ
ด ำเนินกำรซื้อสื่อโฆษณำเพื่อ
เผยแพรต่ำมแผนแผนกลยุทยธ์
สื่อสำรกำรตลำดของ บสย. 

แผนกลยุทธ์กำรโฆษณำประชำสมัพันธ์
และแผนกำรด ำเนินกำรซื้อสื่อโฆษณำ 
ดังนี้  
1) สื่อโทรทัศน์  

- ออกแบบ ผลิตและเผยแพรส่ื่อ
โทรทัศน์สกู๊ปประชำสมัพันธ์ 
หรือสกู๊ปสัมภำษณผ์ู้บริหำร บสย. 
หรือบุคคลภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่ำวสำรของ บสย. ในช่วง
รำยกำรข่ำวของสถำนี รวมไม่
น้อยกว่ำ 12 ครั้ง 

- ออกอำกำศในช่วงรำยกำรข่ำว
หลักของสถำนี ช่วงเช้ำเวลำ
ประมำณ 6.00-10.00 น. ช่วง
เย็นเวลำประมำณ 16.00-20.00 
น.    

2) สื่อนอกบ้ำน  
-  รูปแบบป้ำยดิจิทลั อย่ำงน้อย 2 

ช้ิน อัตรำกำรมองเห็น ไม่น้อย
กว่ำ 20 ล้ำน Eyenall ทั่ว
กรุงเทพและตำ่งจังหวัด  

- - 
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ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) 

อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 

- รูปแบบที่เข้ำถืงกลุ่มเป้ำหมำย ไม่
น้อยกว่ำ 10 จังหวัด ตำมพื้นท่ีตั้ง
ส ำนักงำนเขตของ บสย.  

- สื่อโฆษณำป้ำยผ้ำใบ ติดตั้ง
บริเวณหน้ำร้ำน หรือบริเวณที่
เหมำะสม ไม่น้อยกว่ำ 100 จุด 

- สื่อโฆษณำข้ำงรถโดยสำร
สำธำรณะในต่ำงจังหวัด  

- ป้ำย Mini billboard หรือ light 
box ในพื้นที่ตลำด หรือสถำนี
ขนส่ง  

3) สื่อสิ่งพิมพ ์
- ออกแบบ ผลิตและเผยแพร่

บทควำมพิเศษ ข้อมูลข่ำวสำรทำง
สื่อหนังสือพิมพ์ หรือนิยสำรที่
ครอบคลมุกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
ควำมนิยม  

4) สื่อ VDO Presentation  
- ออกแบบและผลิตวิดีทัศนเ์พื่อ

ประชำสมัพันธ์ภำพลักษณ์และ
ภำรกิจของ บสย. จ ำนวน 1 ชุด 
ประกอบด้วยควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 5 นำท ี/ 3 นำที และ 1 
นำที โดยจัดท ำในรปูแบบ Flash 
Drive จ ำนวน 100 ชุด  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000 
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3. ชื่อโครงการ การจ้างด าเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ 
   งบประมำณ    5,000,000    บำท    วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ     
   ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยใน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 

 

ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศ
แผนกำรจดัซื้อจัดจำ้ง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 

ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบและโอกำสมำกกว่ำคู่แขง่ขัน โดยใช้
วิธีกำรเลี้ยงรับรอง หรือสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำร
เสนอสินบน เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้
โต๊ะ เป็นต้น 

1 2 2 

2 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำ TOR / คุณลักษณะ
เฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอ 

เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง ต้องกำรได้รับส่วนแบ่งหรอืประโยชน์
อื่นใด อำจเขียนขอบเขตงำน (TOR) / 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซือ้หรือจ้ำง 
รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตำมเง่ือนไขท่ี บสย. 
ก ำหนด ในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมใกล้ชิด 

2 1 2 

3 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำรำคำกลำง  

ผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดรำคำกลำง อำจใช้
หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงปฏิบัต ิหรือท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบท่ีไมเ่หมำะสม  ในกำรกำรก ำหนด
รำคำกลำงให้ใกลเ้คียงกันกับผู้ประกอบกำรเจ้ำ
ใดเจ้ำหนึ่ง ซึ่งอำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกนั หรือกำร
สร้ำงอุปสรรคต่อกำรแข่งขันที่ไมเ่ป็นธรรม 
 
 

2 1 2 
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ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

4 กระบวนการ: 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสืบรำคำ) 
ขั้นตอน 
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือ
คุณสมบัติ พร้อมเปิดซอง
ข้อเสนอ  

4.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

1 2 2 

4.2 คณะกรรมกำรจดัซื้อจัดจ้ำงบำงรำย อำจมี
กำรรับของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

1 3 3 

5 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  
จัดท ำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้ำง 

มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขต
ของงำน (TOR) /คุณสมบัติเฉพำะฯ ภำยหลัง
กำรลงนำมในสัญญำซื้อหรือจ้ำงไปแล้ว เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำย
เดียว 

1 3 3 

6 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำร
ตรวจรับพสัด ุ
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 

6.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง กรณีทีม่ีกำรมอบงำนด้วยคุณภำพที่
ด้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรือ
จ้ำง หรือไม่ครบถ้วน หรือลำ่ช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนที่ส่งมอบ 

2 1 2 

6.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
จำกผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผำ่นกำรส่งมอบงำน 

3 1 3 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) 

1. ช่ือโครงกำร  กำรจ้ำงด ำเนินกำรสรำ้งกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ บสย. ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ 
2. งบประมำณ    5,000,000    บำท  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ    ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยใน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
4. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตำมแบบ)  
              ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ 1                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบและโอกำสมำกกว่ำคู่แขง่ขัน โดยใช้
วิธีกำรเลี้ยงรับรอง หรือสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำร
เสนอสินบน เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้
โต๊ะ เป็นต้น 

ต่ ำ 
(1x2=2) 

 กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไปลงนำมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ อินทรำเน็ต บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
Line "สถำนีข่ำว บสย."  และเว็บไซต์  บสย. 
(ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมือ่วันท่ี 18 มกรำคม 2565) 

 กรรมกำรและผู้จดักำรทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหำร
ระดับสูง และพนักงำน บสย. ทุกระดับ ร่วมกัน
แสดงเจตจ ำนงสุจริต No Gift Policy ต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสง่เสริมและ
ยกระดับองค์กรคุณธรรมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ ำปี 2565 ใน
กำรประชุมพนักงำนทุกระดับ (Town Hall)  ครั้ง
ที่ 1/2565 (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ วันท่ี 31 
มีนำคม 2565) 

 บสย. ได้ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรทจุรติคอรร์ัปชั่นและกำรประพฤตมิิ
ชอบผ่ำนกลไกกำรสอบทำนงำนและรำยงำนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำงของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม รวมถึงกำร
รำยงำนเหตุกำรณ์หรือควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำน (loss Incident Report) ผลกำร
ติดตำมตั้งแต่เดือนมกรำคม – มิถำยน 2565 ยัง

2 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
หรือแบบรูปรำยกำร และรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  

ต่ ำ 
(2x1=2) 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

จัดท ำ TOR / คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง ต้องกำรได้รับส่วนแบ่งหรอืประโยชน์
อื่นใด อำจเขียนขอบเขตงำน (TOR) / 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซือ้หรือจ้ำง 
รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตำมเง่ือนไขท่ี บสย. 
ก ำหนด ในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมใกล้ชิด 

ไม่พบรำยงำนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและ
กำรประพฤตมิิชอบ 

 กระบวนกำรที่ 1 ด ำเนินกำรประกำศแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง แล้วเสร็จเมื่อ 13 ธันวำคม 2564 

 กระบวนกำรที่ 2-3 ด ำเนินประกำศเผยแพร่ร่ำง 
ขอบเขตของงำน (TOR) แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 24-27 
มกรำคม 2565   

 กระบวนกำรที่ 4-5 ด ำเนินกำรประกำศรำยชื่อผู้
ชนะกำรเสนอรำคำ แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 23 มีนำคม 
2565  

 กระบวนกำรที่ 6 อยู่ระหวำ่งด ำเนนิกำรตำม TOR 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 30 มีนำคม 2565 –  
9 มีนำคม 2566 

     

3 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
หรือแบบรูปรำยกำร และรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำรำคำกลำง 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดรำคำกลำง อำจใช้
หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงปฏิบัต ิหรือท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบท่ีไมเ่หมำะสม  ในกำรกำรก ำหนด
รำคำกลำงให้ใกลเ้คียงกันกับผู้ประกอบกำรเจ้ำ
ใดเจ้ำหนึ่ง ซึ่งอำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกนั หรือกำร
สร้ำงอุปสรรคต่อกำรแข่งขันที่ไมเ่ป็นธรรม 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

4 กระบวนการ: 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสืบรำคำ) 
ขั้นตอน:  
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบัติ พร้อม
เปิดซองข้อเสนอ  
ความเสี่ยงการทุจริต:  

ต่ ำ 
(1x2=2) 



กำรประเมินควำมเสีย่งกำรทุจรติ (Fraud Risk-Assessments) ปี 2565 

ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง ใช้ภำยใน บสย. (Internal Use) หน้าที่ 27 / 51 
ปรับปรุงวันที่ 24 มิถุนำยน 2565 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

4.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

 ความเสี่ยงการทุจริต:  
4.2 คณะกรรมกำรจดัซื้อจัดจ้ำงบำงรำย อำจมี
กำรรับของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

ต่ ำ 
(1x3=3) 

5 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  จดัท ำใบสั่งซื้อ 
/ ใบสั่งจ้ำง 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขต
ของงำน (TOR) /คุณสมบัติเฉพำะฯ ภำยหลัง
กำรลงนำมในสัญญำซื้อหรือจ้ำงไปแล้ว เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำย
เดียว 

ต่ ำ 
(1x3=3) 

6 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำรตรวจรบัพัสดุ 
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
6.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง กรณีทีม่ีกำรมอบงำนด้วยคุณภำพที่
ด้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรือ
จ้ำง หรือไม่ครบถ้วน หรือลำ่ช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนที่ส่งมอบ 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

 ความเสี่ยงการทุจริต:  
6.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
จำกผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผำ่นกำรส่งมอบงำน 

ต่ ำ 
(3x1=3) 
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. ช่ือโครงกำร  กำรจ้ำงด ำเนินกำรสรำ้งกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ บสย. ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ 
2. งบประมำณ    5,000,000    บำท  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ    ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยใน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
3. ส่วนรำชกำรที่ด ำเนินกำรจดัชื้อจัดจ้ำง.........................-.......................... (กรณีงบพัฒนำจังหวัด/กลุม่จังหวัด) 
                เข้ำร่วมโครงกำร IP                                 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร IP  
                เข้ำร่วมโครงกำร  CoST                           มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร CoST 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน 

คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

1 กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรสร้ำงกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ประชำสมัพันธ์ผ่ำนสื่อโซเชียล
มีเดียและสื่อออน์ไลน ์

แผนกลยุทธ์กำรสร้ำงกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ประชำสมัพันธ์ผ่ำนสื่อ
โซเชียลมีเดยีและสื่อออน์
ไลน ์

- - 

2 งำนผลิตและซื้อสื่อโฆษณำ
ออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรโฆษณำออนไลน์ 
Facebook ads เพิ่ม
กำรรับรูโ้ดยใหม้ีผู้
มองเห็นเนื้อหำไม่น้อย
กว่ำ 3,500,000 
Impression และ 
2,500,000 Reach 
และ 30,000 
Engagement (ตำม
หลัก Algorithmล่ำสุด
ของ Facebook) ตลอด
ระยะเวลำทั้งโครงกำร 

2. ด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรโฆษณำ 
Website บสย. เพิ่ม
กำรรับรูโ้ดยใหม้ีจ ำ 
นวนกำรเข้ำชมเว็บไซต์ 
(Page views) ไม่น้อย
กว่ำ 1,500,000 ครั้ง 

- - 
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ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน 

คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

(ตำมหลักเครื่องมือวัด) 
ตลอดระยะเวลำทั้ง
โครงกำร 

3. ด ำเนินกำรจัดท ำ 
YouTube ads ใน
รูปแบบ VDO ads 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 
ช้ิน โดยให้มีผูม้องเห็น 
ไม่น้อยกว่ำ 1,500,000 
Views ตลอดระยะเวลำ
ทั้งโครงกำร 

3 งำนผลิตและบริหำรจัดกำร 
Facebook 

1. Cover banner page 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 
ช้ินงำน  

2. Single photo 
contents จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 43 ช้ินงำน  

3. Photo album 
contents จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 15 ช้ินงำน  

4. Infographic จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 25 ช้ินงำน  

5. Video Clip จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 12 ช้ินงำน 

6. เพิ่มยอดผู้ติดตำม 
เฟสบุ๊ก บสย. ใหม้ี
จ ำนวนเพิ่มนับถัดจำก
วันท่ีลงนำมในสัญญำไม่
น้อยกว่ำ 20,000 
ผู้ติดตำม 

- - 

4 จัดกิจกรรมออนไลน์  โปรโมท
ช่องทำงออนไลน์ของ บสย. โดย
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภณัฑ์หรือส่งเสริมภำพลักษณ์
ของ บสย.  

โปรโมทช่องทำงออนไลน์
ของ บสย. โดยเป็น
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ
ผลิตภณัฑ์หรือส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของ บสย. 

- - 
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ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน 

คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง 
พร้อมท้ังจัดหำรำงวลั
ส ำหรับกจิกรรมและส่ง
มอบของรำงวัลให้กับผู้โชค
ดี โดยมรีำงวัลส ำหรับผู้โชค
ดีไม่น้อยกว่ำ 5 รำงวัลต่อ
กิจกรรม มลูค่ำรำงวัลรวม
ไม่น้อยกว่ำ 5,000 บำท 
ตลอด 
ระยะเวลำทั้งโครงกำร 

5 งำนผลิตและบริหำรจัดกำร Line 
Official 

1. Broadcast ข้อควำมไม่
น้อยกว่ำเดือนละ 5 
ครั้ง 

2. ด ำเนินกำรให้จดัซื้อ
บริกำรตำ่งๆ ของ Line 
Official มูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 
30,000.00 บำท ตลอด
ระยะเวลำทั้งโครงกำร 

3. ด ำเนินกำรซื้อบริกำรใช้
งำนแบบ Premium ID 
มูลค่ำ 459 บำทต่อปี 
หรือตำมที่ Line 
official ก ำหนด  

4. เพิ่มยอดผู้ติดตำม Line 
official ของ บสย. ให้มี
จ ำนวนเพิ่มนับถัดจำก
วันท่ีลงนำมใน สัญญำ
ไม่น้อยกว่ำ 5,000 
ผู้ติดตำม ตลอด
ระยะเวลำทั้งโครงกำร 

- - 

6 งำนผลิตและบริหำรจัดกำร 
Influencer 

น ำเนื้อหำ Content 
Online ที่มีเนื้อหำเกีย่วกับ
ภำพลักษณ์ และบทบำท
หน้ำท่ีตำมที่ บสย. ก ำหนด 
ทั้งหมดหรือบำงส่วน มำ

- - 
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ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน 

คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

เผยแพรซ่้ ำหรือดัดแปลง 
ผ่ำน Social Media 
Network และ/หรือ 
Digital Media ที่มียอด
ผู้ติดตำมไม่น้อยกว่ำ 
100,000 ผู้ติดตำม จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 10 ครั้งตลอด 
ระยะเวลำทั้งโครงกำร 

7 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลพร้อมวิเครำะห์ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนใน
รูปแบบรำยงำน รวมถึงกำร
วิเครำะหผ์่ำนเครื่องมือ Social 
Media Monitoring Tools 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมข้อ 2-6 

- - 

8 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกตำม
แผนงำนท่ีเสนอให้ครบถ้วน ร่วม
ประชุมบูรณำกำรกับเจ้ำหนำ้ที่ 
บสย. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็น  

- - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 
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4. ชื่อโครงการ  เช่าอาคารส านักงานสาขาภาคตะวันตกแห่งใหม่ ระยะเวลา 3 ปี   
   งบประมำณ    2,520,000    บำท    วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีพิเศษ  .     
   ระยะเวลำด ำเนินกำร   -  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 

 

ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอนด าเนินงาน

ที่ส าคัญ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 

ผู้ให้เช่ำอสังหำรมิทรัพย์ อำจตดิตอ่หรือเข้ำไป
เจรจำ แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้ไดม้ำซึ่งข้อมูลส ำคัญ
ในกำรสร้ำงควำมได้เปรยีบและโอกำส
มำกกว่ำคู่แข่งขัน โดยใช้วิธีกำรเลีย้งรับรอง 
หรือสรำ้งแรงจูงใจด้วยกำรเสนอสนิบน เข่น 
เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้โต๊ะ เป็นต้น 

1 2 2 

2 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  
จัดท ำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้ำง 

มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัของ
สัญญำกำรเช่ำ ของงำนภำยหลังกำรลงนำมใน
ข้อตกลง/สญัญำไปแล้ว 

1 3 3 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้านที่ 3 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) 

1. ช่ือโครงกำร  เช่ำอำคำรส ำนักงำนสำขำภำคตะวันตกแห่งใหม่ ระยะเวลำ 3 ปี   
2. งบประมำณ    2,520,000    บำท  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีพิเศษ    ระยะเวลำด ำเนินกำร   -  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
4. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตำมแบบ)  
              ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ 1                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้ให้เช่ำอสังหำรมิทรัพย์ อำจตดิตอ่หรือเข้ำไป
เจรจำ แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้ไดม้ำซึ่งข้อมูลส ำคัญ
ในกำรสร้ำงควำมได้เปรยีบและโอกำส
มำกกว่ำคู่แข่งขัน โดยใช้วิธีกำรเลีย้งรับรอง 
หรือสรำ้งแรงจูงใจด้วยกำรเสนอสนิบน เข่น 
เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้โต๊ะ เป็นต้น 

ต่ ำ 
(1x2=2) 

 กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไปลงนำมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ อินทรำเน็ต บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
Line "สถำนีข่ำว บสย." และเว็บไซต์ บสย. 
(ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 
2565) 

 กรรมกำรและผู้จดักำรทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหำร
ระดับสูง และพนักงำน บสย. ทุกระดับ ร่วมกัน
แสดงเจตจ ำนงสุจริต No Gift Policy ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสรมิและ
ยกระดับองค์กรคุณธรรมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำง
วัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รัปช่ัน 
ประจ ำปี 2565 ในกำรประชุมพนักงำนทุกระดับ 
(Town Hall)  ครั้งท่ี 1/2565 (ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จเมื่อวันท่ี วันท่ี 31 มีนำคม 2565) 

 บสย. ได้ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและกำร
ประพฤติมิชอบผำ่นกลไกกำรสอบทำนงำนและ
รำยงำนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำด
ย่อม รวมถึงกำรรำยงำนเหตุกำรณห์รือควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน (loss Incident 
Report) ผลกำรตดิตำมตั้งแต่เดือนมกรำคม – มิ

2 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  จดัท ำใบสั่ง
ซื้อ / ใบสั่งจ้ำง 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัของ
สัญญำกำรเช่ำ ของงำนภำยหลังกำรลงนำมใน
ข้อตกลง/สญัญำไปแล้ว 

ต่ ำ 
(1x3=3) 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ถำยน 2565 ยังไม่พบรำยงำนเกี่ยวกับกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันและกำรประพฤติมิชอบ 

 กระบวนกำรที่ 1 ด ำเนินกำรประกำศแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง แล้วเสร็จเมื่อ 13 ธันวำคม 2564 

 กระบวนกำรที่ 2 อยู่ระหวำ่งด ำเนนิกำร โดย
ปฏิบัติตำมระเบียบ บสย. ท่ี 008/2562 ว่ำด้วย 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีเกี่ยวกับกำรพำนิชย์โดยตรง
และกำรบริหำรพัสด ุ
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
1. ช่ือโครงกำร  เช่ำอำคำรส ำนักงำนสำขำภำคตะวันตกแห่งใหม่ ระยะเวลำ 3 ปี   
2. งบประมำณ    2,520,000    บำท  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีพิเศษ    ระยะเวลำด ำเนินกำร   -  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
4. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตำมแบบ)  
              ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ 1                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) 

อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ (Cost 

breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

1 ลัษณะอำคำร / พ้ืนท่ีใช้
สอย 

- จ ำนวน 1 คูหำ 3 ช้ัน หน้ำกว้ำง 5.5-5 
เมตร. ลึก 12-16 เมตร.  
พื้นที่ใช้สอยให้เปรียบเทียบประโยชน์ใช้
สอยตำมควำมเหมำะสม)  

- - 

2 อัตรำค่ำเช่ำ/เงินประกันค่ำ
เช่ำ 

- อัตรำค่ำเช่ำที่คุ้มค่ำตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนของ บสย. ใน
รำคำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
งบประมำณ 

- - 

3 สถำนท่ีตั้ง - ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนน
สำยหลักของจังหวัด และเป็นเส้นทำง
เช่ือมต่อระหว่ำงจังหวัดใกล้เคียงใน
ภูมิภำค กำรคมนำคมสะดวกต่อกำร
เดินทำงของผู้ประกอบกำรและ
ประชำชนที่จะเข้ำพบ 

- ตั้งอยู่ในท ำเลธุรกิจและย่ำนกำรค้ำใกล้
กับสถำบันกำรเงินอื่น 

- ตัวอำคำรตั้งอยู่ในบริเวณที่มองเห็น
เด่นชัด ติดตั้งป้ำยโลโก้ บสย. เพื่อเป็น
กำรประชำสัมพันธ์ บสย. ได้เป็นอย่ำงดี   

- - 

4 สภำพอำคำร - สภำพภำยนอกและภำยในอำคำรใหม่ 
พื้นที่ภำยในเป็นพื้นที่โล่ง สะดวกต่อ
กำรออกแบบและตกแต่ง 

- - 

5 ที่จอดรถ - มีที่จอดรถด้ำนหน้ำและหลังอำคำร  ซึ่ง
เพียงพอและรองรับกรณีมีกำรจัด
กิจกรรม 

- - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 
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5. ชื่อโครงการ  จัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจ าปี 2565  
   งบประมำณ    2,500,000    บำท    วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ     
   ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยใน 365 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 

 

 

ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศ
แผนกำรจดัซื้อจัดจำ้ง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 

ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบและโอกำสมำกกว่ำคู่แขง่ขัน โดยใช้
วิธีกำรเลี้ยงรับรอง หรือสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำร
เสนอสินบน เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้
โต๊ะ เป็นต้น 

1 2 2 

2 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำ TOR / คุณลักษณะ
เฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอ 

เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง ต้องกำรได้รับส่วนแบ่งหรอืประโยชน์
อื่นใด อำจเขียนขอบเขตงำน (TOR) / 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซือ้หรือจ้ำง 
รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตำมเง่ือนไขท่ี บสย. 
ก ำหนด ในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมใกล้ชิด 

2 1 2 

3 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือ
แบบรูปรำยกำร และรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำรำคำกลำง  

ผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดรำคำกลำง อำจใช้
หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงปฏิบัต ิหรือท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบท่ีไมเ่หมำะสม  ในกำรกำรก ำหนด
รำคำกลำงให้ใกลเ้คียงกันกับผู้ประกอบกำรเจ้ำ
ใดเจ้ำหนึ่ง ซึ่งอำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกนั หรือกำร
สร้ำงอุปสรรคต่อกำรแข่งขันที่ไมเ่ป็นธรรม 
 
 

2 1 2 
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ล าดับที ่
กระบวนการ/ขั้นตอน
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

4 กระบวนการ: 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสืบรำคำ) 
ขั้นตอน 
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือ
คุณสมบัติ พร้อมเปิดซอง
ข้อเสนอ  

4.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

1 2 2 

4.2 คณะกรรมกำรจดัซื้อจัดจ้ำงบำงรำย อำจมี
กำรรับของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

1 3 3 

5 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  
จัดท ำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้ำง 

มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขต
ของงำน (TOR) /คุณสมบัติเฉพำะฯ ภำยหลัง
กำรลงนำมในสัญญำซื้อหรือจ้ำงไปแล้ว เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำย
เดียว 

1 3 3 

6 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำร
ตรวจรับพสัด ุ
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 

6.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง กรณีทีม่ีกำรมอบงำนด้วยคุณภำพที่
ด้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรือ
จ้ำง หรือไม่ครบถ้วน หรือลำ่ช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนที่ส่งมอบ 

2 1 2 

6.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
จำกผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผำ่นกำรส่งมอบงำน 

3 1 3 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 3 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) 

1. ช่ือโครงกำร  จัดจ้ำงก่อสร้ำงบธูและจัดกจิรรมงำนนิทรรศกำรด้ำนกำรเงินประจ ำปี 2565  
2. งบประมำณ    521,000    บำท  
   (ประกำศ บสย. เรื่อง ยกเลิกแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีเกี่ยวกับกำรพำนิชย์โดยตรง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 1 
(ลว. 24 มีนำคม 2565)  เนื่องจำกมีกำรปรับลดงบประมำณในกำรจัดจ้ำง (งบประมำณเดิม 2,500,000 บำท) 
   (ประกำศ บสย. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีเกี่ยวกบักำรพำนิชย์โดยตรง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 
1 (ลว. 24 มีนำคม 2565) เนื่องจำกมีกำรปรบัลดงบประมำณในกำรจัดจ้ำง จำกเดิม 1,500,000 บำท เป็นงบประมำณใหม่ 
521,000 บำท)  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ    ระยะเวลำด ำเนินกำร   -  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
4. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตำมแบบ)  
              ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ 1                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

 
 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 กระบวนการ: 
จัดท ำแผนและประกำศแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง  
ขั้นตอน:  
กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำร 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้ประกอบกำร อำจตดิต่อหรือเข้ำไปเจรจำ 
แนะน ำ หว่ำนล้อมกับผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงำนท่ีเสนอโครงกำรที่จะจดัซื้อจัดจ้ำง 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบและโอกำสมำกกว่ำคู่แขง่ขัน โดยใช้
วิธีกำรเลี้ยงรับรอง หรือสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำร
เสนอสินบน เข่น เงินสินบน  เงินทอน  เงินใต้
โต๊ะ เป็นต้น 

ต่ ำ 
(1x2=2) 

 กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไปลงนำมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ อินทรำเน็ต บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
Line "สถำนีข่ำว บสย."  และเว็บไซต์  บสย. 
(ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมือ่วันท่ี 18 มกรำคม 2565) 

 กรรมกำรและผู้จดักำรทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหำร
ระดับสูง และพนักงำน บสย. ทุกระดับ ร่วมกัน
แสดงเจตจ ำนงสุจริต No Gift Policy ต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสง่เสริมและ
ยกระดับองค์กรคุณธรรมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ ำปี 2565 ใน
กำรประชุมพนักงำนทุกระดับ (Town Hall)  ครั้ง
ที่ 1/2565 (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ วันท่ี 31 
มีนำคม 2565) 

 บสย. ได้ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรทจุรติคอรร์ัปช่ันและกำรประพฤตมิิ
ชอบผ่ำนกลไกกำรสอบทำนงำนและรำยงำนข้อ
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2 กระบวนการ:  
กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
หรือแบบรูปรำยกำร และรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำ TOR / คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง ต้องกำรได้รับส่วนแบ่งหรอืประโยชน์
อื่นใด อำจเขียนขอบเขตงำน (TOR) / 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซือ้หรือจ้ำง 
รวมทั้งให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตำมเง่ือนไขท่ี บสย. 
ก ำหนด ในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมใกล้ชิด 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำงของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม รวมถึงกำร
รำยงำนเหตุกำรณ์หรือควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำน (loss Incident Report) ผลกำร
ติดตำมตั้งแต่เดือนมกรำคม – มิถำยน 2565 ยัง
ไม่พบรำยงำนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและ
กำรประพฤตมิิชอบ 

 กระบวนกำรที่ 1 ด ำเนินกำรประกำศแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง แล้วเสร็จเมื่อ 13 ธันวำคม 2564 

 กระบวนกำรที่ 2-6   
- โครงกำรเช่ำพื้นที่ส ำหรับจดังำนมหกรรม

กำรเงินกรุงเทพ ครั้งท่ี 22 ประกำศรำคำ
กลำง เมื่อวันท่ี 25 มีนำคม 2565  

- ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ เมื่อวันท่ี 19 
เมษำยน  

- ส่งมอบงำนเมื่อวันท่ี 11 พฤษภำคม 2565 
(ระยะเวลำด ำเนินกำร 12-15 พฤษภำคม 
2565) 3 กระบวนการ:  

กำรจัดท ำรำ่งขอบเขตของงำน 
(TOR)/รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
หรือแบบรูปรำยกำร และรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
ขั้นตอน:  
จัดท ำรำคำกลำง 
ความเสี่ยงการทุจริต: 
ผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดรำคำกลำง อำจใช้
หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงปฏิบัต ิหรือท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบท่ีไมเ่หมำะสม  ในกำรกำรก ำหนด
รำคำกลำงให้ใกลเ้คียงกันกับผู้ประกอบกำรเจ้ำ
ใดเจ้ำหนึ่ง ซึ่งอำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้
ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกนั หรือกำร
สร้ำงอุปสรรคต่อกำรแข่งขันที่ไมเ่ป็นธรรม 
 
 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

4 กระบวนการ: ต่ ำ 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (วิธีสืบรำคำ) 
ขั้นตอน:  
พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบัติ พร้อม
เปิดซองข้อเสนอ  
ความเสี่ยงการทุจริต:  
4.1 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรำย หรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ของ บสย. อำจเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน   

(1x2=2) 

 ความเสี่ยงการทุจริต:  
4.2 คณะกรรมกำรจดัซื้อจัดจ้ำงบำงรำย อำจมี
กำรรับของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ 

ต่ ำ 
(1x3=3) 

5 กระบวนการ: 
กำรท ำสัญญำและหลักประกัน 
ขั้นตอน:  
จัดท ำสญัญำ – ลงนำมสัญญำ/  จดัท ำใบสั่งซื้อ 
/ ใบสั่งจ้ำง 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัขอบเขต
ของงำน (TOR) /คุณสมบัติเฉพำะฯ ภำยหลัง
กำรลงนำมในสัญญำซื้อหรือจ้ำงไปแล้ว เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพียงฝ่ำย
เดียว 

ต่ ำ 
(1x3=3) 

6 กระบวนการ: 
กำรบริหำรสญัญำและกำรตรวจรบัพัสดุ 
ขั้นตอน:  
ส่งมอบงำนและตรวจรับงำน 
ความเสี่ยงการทุจริต:  
6.1 ผู้ประกอบกำร อำจมีกำรเสนอให้สินบน
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อ
จัดจ้ำง กรณีทีม่ีกำรมอบงำนด้วยคุณภำพที่
ด้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตงำนท่ีซื้อหรือ
จ้ำง หรือไม่ครบถ้วน หรือลำ่ช้ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ เพื่อใหผ้่ำนตรวจรับงำนที่ส่งมอบ 

ต่ ำ 
(2x1=2) 

 ความเสี่ยงการทุจริต:  ต่ ำ 
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ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

6.2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผู้รับผดิชอบขอ
จัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
จำกผู้ประกอบกำร เพื่อให้ผำ่นกำรส่งมอบงำน 

(3x1=3) 
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

1. ช่ือโครงกำร  จัดจ้ำงก่อสร้ำงบธูและจัดกจิรรมงำนนิทรรศกำรด้ำนกำรเงินประจ ำปี 2565  
2. งบประมำณ    521,000 บำท  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง   วิธีสืบรำคำ    ระยะเวลำด ำเนินกำร   ภำยในปี 2565  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
3. ส่วนรำชกำรที่ด ำเนินกำรจดัชื้อจัดจ้ำง..........................-......................... (กรณีงบพัฒนำจังหวัด/กลุม่จังหวัด) 
                เข้ำร่วมโครงกำร IP                                 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร IP  
                เข้ำร่วมโครงกำร  CoST                           มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร CoST 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 

1 ออกแบบบูธและรูปแบบกิจกรรม 
จ ำนวน 5 ครั้ง 

1) งำนมหกรรมกำรเงิน (Money Expo) 
จ ำนวน 1 ครั้ง 

- - 

2 ออกแบบ ติดตั้งและตกแต่งบูธ 
รื้อถอนบูธ พร้อมจัดหำอุปกรณ์
ตำ่งๆ ส ำหรับกำรออกบูธโดยผู้
ได้รับกำรคัดเลือกเป็น
ผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำน
กับผูจัดงำน รวมถึงกำรจัด
กิจกรรมภำยในบูธ ส ำหรับกำร
จัดกิจกรรม  

1) กำรออกแบบกำรผลิตและติดตั้งโครงสร้ำงบูธ 
รวมทั้งอุปกรณต์กแต่งและเฟอร์นเิจอร์
ส ำหรับกำรจัดกจิกรรม  
- กำรออกแบบที่น ำเสนอต้องมีควำม

สวยงำม โดดเด่นสะท้อนถึงภำพลกัษณ์
ของ บสย. มีควำมสอดคล้องกับ 
Theme งำนท่ีก ำหนด 

- กำรออกแบบโครงสร้ำงบูธ โลโก ้
ของ บสย. ให้มีควำมเดนชัดจำกหลำย
มุมมอง 

- มี Landmark ของบูธ ที่มองเห็นโลโก ้
ของ บสย. หรือช่ือหน่วยงำน 

- พื้นที่เวทียกสูงจำกพ้ืนท่ีบูธ เพื่อเป็นจุด
ตอนรับประธำนและแขก VIP ส ำหรับ
จัดกิจกรรม  

- ปูพ้ืนด้วยวัสดุที่เหมำะสมเต็มพื้นท่ี และ
ยกพื้นสูงตำมขอ้ก ำหนดของผู ้
จัดงำน 

- เคำน์เตอร์รับลูกค้ำแบบมตีู้เก็บของใน
ตัว มีพื้นที่เพียงพอส ำหรับจดัเก็บ
สัมภำระของเจ้ำหนำ้ที่สำมำรถเกบ็
แผ่นนพับ เอกสำรและของที่ระลึก 

- - 



กำรประเมินควำมเสีย่งกำรทุจรติ (Fraud Risk-Assessments) ปี 2565 

ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง ใช้ภำยใน บสย. (Internal Use) หน้าที่ 43 / 51 
ปรับปรุงวันที่ 24 มิถุนำยน 2565 

ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 

พร้อมเก้ำอี้สตูขนำดตำมควำมเหมำะสม
กับพ้ืนท่ีบูธ จ ำนวนอยำงนอ้ย 2 ชุด 

- ชุดเฟอร์นิเจอรร์ับรองผูเ้ข้ำมำตดิตอ่
พื้นที่ให้ค ำปรึกษำ ด ำเนินกำรออกแบบ 
ตกแตงใหมีควำมสวยงำมนำสนใจ เขำ้
กับโครงสร้ำงบูธ จ ำนวนอย่ำงนอ้ย 2 
ชุด 

- ออกแบบและตกแต่ง ระบบไฟฟ้ำ
สอ่งสวำ่ง ประกอบด้วย ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง 
(Working Light) และไฟฟ้ำตกแตง่ 
(Decorative Light) อยำงเหมำะสม
และสวยงำม 

- ออกแบบและจัดท ำ Art work เพือ่กำร
ประชำสมัพันธ์ในสื่อ Online ภำยใน
และภำยนอก บสย. 

- ออกแบบและจัดท ำโปสเตอร์เพื่อกำร
ประชำสมัพันธ์พิเศษภำยในงำน ขนำด
ประมำณ 21x30 นิ้วจ ำนวนอย่ำงน้อย  
3 แผ่น หรือตำมข้อก ำหนดของผู ้
จัดงำน 

- มีจอ LED ส ำหรับ เปิดสื่อ
ประชำสมัพันธ์ หรือ โปรโมช่ัน ต่ำงๆ 
ขององคก์ร   

- มีจุดส ำหรับโชว์ผลติภณัฑ์ลูกค้ำ SMEs 
อยำ่งน้อย 1 จุด 

- มีมำตรกำรและอุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรนำ เช่น หน้ำกำก 
ผำ้ปิดปำก แอลกอฮอล หรืออื่น ๆ 

- ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง 
จอภำพ ปลั๊กต่อพ่วง อย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ 

- ภำพกรำฟฟิกตกแต่งบูธ ภำพกำร
น ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ 
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ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 

- ออกแบบ ตัดต่อวีดีทัศน์หรบัโปรโมท
ผลิตภณัฑ์และน ำเสนอองค์กร 

- พื้นที่เก็บของ (กั้นมิดชิด) ขนำดกว้ำง 
ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่จัดงำน 
โดยสำมำรถปรับใช้ไดต้ำมพื้นที ่

- จัดสรรพื้นที่ให้มี Handicap ramp 
ส ำหรับรถ Wheel Chair จ ำนวน 1 จุด 

- จัดให้มีปลั๊กไฟ ส ำหรับชำร์จแบตทุกโต๊ะ
ตำมแบบท่ีน ำเสนอ (เก็บซอ่นสำยไฟให้ 
เรียบร้อย) 

2) รูปแบบกิจกรรมภำยในบูธ 
- กิจกรรมเพื่อประชำสัมพันธ์องค์กร 

เชิญรวมกิจกรรม เล่นเกมภำยในบูธ 
บสย. และเล่นเกม ณ เวทีกลำง 

- ขบวนประชำสัมพันธ์องค์กร (Troop) 
เชิญร่วมกิจกรรม บริเวณโดยรอบกำร
จัดงำน 

- ออกแบบและผลิตชุดส ำหรับ MC และ 
Pretty คนละ 2 ชุด 2 รูปแบบ (รวม 
12 ชุด) ด ำเนินกำรจัดเก็บพร้อมซกัรีด
เมื่อจบกำรจดังำนในแตละครั้ง เพือ่
เตรียมควำมพร้อมในกำรจดังำนในครั้ง
ตอ่ๆ ไป หรือข้ึนอยูต่ำมควำมเหมำะสม 

- ออกแบบและผลิต เสื้อยืด จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 50 ตัว ส ำหรับผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำท่ี บสย. 

- กำรผลิต Clip หรือ VDO น ำเสนอเพื่อ
เปิดภำยในบูธ อย่ำงน้อย 2 คลิป 

- จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีสวมใส่แมสคอต 
(Mascot) และแสดงกิจกรรม
ประชำสมัพันธ์บูธ บสย.  ตลอดกำรจัด
งำน  

- ออกแบบและผลิตของที่ระลึก สกรีน 
โลโก้ บสย. เพื่อใช้ในกำรแจกเล  
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ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 

- นเกมและกิจกรรมตลอดกำรจัดงำน 
โดยส่งมอบท้ังหมดในกำรจดักิจกรรม
ครั้งท่ี 1 

- งำนออกแบบ กำรแสดง และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและที่น ำมำใช้ในบูธของ บสย. 
จะต้องไมเ่ป็นงำนท่ีละเมิดลิขสิทธิ ์

- จัดกิจกรรมพิธีเปิดบูธ จดักิจกรรมเชิญ
ชวน และเกมภำยในบูธ รวมทั้งเทคนิค
พิเศษช่วงพิธีเปิดและกิจกรรมในบธูตำม
ควำมเหมำะสม 

- จัดหำ MC อย่ำงน้อยวันละ 2 คน และ 
Pretty ที่สำมำรถให้ควำมรู้เกีย่วกบั
เกี่ยวกับ บสย.   

- จัดช่ำงภำพนิ่ง อย่ำงน้อยวันละ 1 คน 
- จัดช่ำงภำพเคลื่อนไหว ส ำหรับพิธเีปิด 

กิจกรรมภำพรวม 
- จัดผู้ควบคมุดูแลกำรจดักิจกรรมตลอด

ทั้งงำน อย่ำงน้อยวันละ 2 คน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  521,000     
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ภาคผนวก ก  

การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ก.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 

เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนโอกำสเกิด เป็นเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือใช้ส ำหรับพิจำรณำระดับของ
โอกำสหรือควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมจำก
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อควำมเสี่ยง มีรำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนโอกำสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) 

      เกณฑ์ 
 
 
โอกาสที่จะเกิด 

เกิดขึ้นน้อยมาก 
(1) 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

เกิดขึ้นปานกลาง 
(3) 

เกิดขึ้นสูง 
(4) 

เกิดขึ้นสูงมาก 
(5) 

L1: ปริมาณของ
โอกาสที่จะเกิด 
(ร้อยละ) 

โอกำสเกดิกำรกระท ำ
ทุจริต 1 ครั้งตอป 

โอกำสเกดิกำร
กระท ำทุจรติไมเกิน 

5 ครั้งตอป 

โอกำสเกดิกำร
กระท ำทุจรติไม
เกิน 10 ครั้งตอป 

โอกำสเกดิกำร
กระท ำทุจรติไม
เกิน 20 ครั้งตอป 

โอกำสเกดิกำร
กระท ำทุจรติ
มำกกว่ำ 20  
ครั้งตอปี 

L2: โอกาสเกิด
เหตุการณ์กระท า
ผิด 

เกิดขึ้นยำกมำก 
แม้ไมม่ีมำตรกำร

ควบคุม 

เกิดขึ้นยำก 
เนื่องจำกมี

มำตรกำรควบคุมที่
รัดกุมเพยีงพอ 

มีโอกำสเกดิ 
เนื่องจำก

มำตรกำรควบคุม
ที่มีอยู่ขำดกำร
น ำไปฏิบตัิอย่ำง
สม่ ำเสมอและ

ต่อเนื่อง   

มีโอกำสเกดิมำก 
เนื่องจำก

มำตรกำรที่มีอยู่มี
ข้อพกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่เป็นช่อง
โหว่ให้เกิดควำม

เสี่ยง 

เกิดขึ้นง่ำยมำก 
เนื่องจำกไม่มี

มำตรกำรควบคุม  

L3: สถานะของ
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง 

สำเหตุที่แท้จริงของ
เหตุกำรณ์ ได้จัดใหม้ี
มำตรกำรเชิงป้องกัน 

เพื่อลดโอกำส 
ที่จะเกิดซ้ ำ   

 

สำเหตุที่แท้จริงของ
เหตุกำรณ์ อยู่
ระหว่ำงจัดท ำ
มำตรกำรเชิง

ป้องกัน   
 

เหตุกำรณ์ที่เกดิ 
สำมำรถจัดกำร

แก้ไขได้แล้ว /เฝ้ำ
ติดตำมอย่ำง

ใกล้ชิด 

เหตุกำรณ์ที่เกดิ 
อยู่ระหว่ำงกำร 
จัดกำรแกไ้ข  

 

เหตุกำรณ์ที่เกดิ  
ได้ถูกรำยงำน และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรตรวจสอบจำก
หน่วยงำนท่ีก ำกับ
ดูแลทั้งภำยในหรือ

ภำยนอก 
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ก.2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) 

เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลกระทบ เป็นเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือใช้ส ำหรับพิจำรณำ ระดับ
ควำมเสียหำยหรือควำมรุนแรงที่อำจจะเกิดขึ้น เมื่อควำมเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้นจริง โดยกำรประเมินผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยง สำมำรถประเมินเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย (ด้ำนกำรเงิน) เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดว่ำ 
ระดับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อองค์กรในภำพรวมอยู่ในระดับใด กรณีท่ีกำรประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยงไม่
สำมำรถประเมินเป็นมูลค่ำควำมเสียหำยได้ ผู้ประเมินสำมำรถพิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลกระทบในด้ำน
อ่ืนๆ เช่น  
ตารางท่ี 3 เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) 
          เกณฑ ์
 
ผลกระทบ 

ไม่มีนัยส าคัญ 
(1) 

ต่ า 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

สูงมาก 
(5) 

I1: ด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ ์

มีกำรกระจำยขำ่วใน
บริเวณท้องถิ่นระยะ
แคบ (หลำยจังหวัด) 
แต่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของ
องค์กร 

มีกำรกระจำยขำ่วใน
บริเวณท้องถิ่นระยะแคบ 
(หลำยจังหวัด) เป็นเวลำ 
1 วัน ซ่ึงอำจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง
ขององค์กร 

มีกำรกระจำยขำ่วทัว่
ประเทศผ่ำนสื่อต่ำงๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทย ุ
โทรทัศน์ หรือโซเชียล
มีเดีย อยำ่งรวดเร็วเป็น
เวลำ 1 วัน ซ่ึงอำจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร 

มีกำรกระจำยขำ่วทัว่
ประเทศผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
อย่ำงรวดเร็วเป็นเวลำ 
2 วันติดต่อกัน ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร 

มีกำรกระจำยขำ่วทัว่
ประเทศผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
อย่ำงรวดเร็วเป็นเวลำ
มำกกว่ำ 2 วัน
ติดต่อกัน หรือเผยแพร่
ตำมสื่อต่ำงประเทศ ซ่ึง
อำจส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อชื่อเสียงของ
องค์กร 

I2: ด้านการเงิน 
(ความเสียหาย
รายเหตุการณ์) 

ระดับผลกระทบทำง
กำรเงิน ต่ ำกวำ่ 
100,000 บำท 

ระดับผลกระทบทำง
กำรเงิน มำกกว่ำ 
100,000 แต่ไม่เกิน 
150,000 บำท 

ระดับผลกระทบทำง
กำรเงิน มำกกว่ำ 
150,000 แต่ไม่เกิน 
200,000 บำท 

ระดับผลกระทบทำง
กำรเงิน มำกกว่ำ 
200,000 แต่ไม่เกิน 
250,000 บำท 

ระดับผลกระทบทำง
กำรเงิน มำกกว่ำ 
250,000 บำท ขึ้นไป 

I3: ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

มีกำรละเมิด/ไม่
ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับ
เล็กน้อย แต่สำมำรถ
แก้ไขได้รวดเร็ว 

มีกำรละเมิดกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับ แต่
สำมำรถแก้ไขเองภำยใน
องค์กร ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบถึงภำพลักษณ์
ชื่อเสียงขององค์กร 
 

มีกำรละเมิดกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับรุนแรง  
โดยกระทบถึง
ภำพลักษณ์ชื่อเสียงของ
องค์กร และ/หรือองค์กร
มีโอกำสทีอ่งค์กร จะถกู
เรียกร้องค่ำเสียหำย / 
เปรียบเทียบปรับ/ 
ฟ้องร้องด ำเนินคดี 

มีกำรฟ้องร้อง 
ด ำเนินคดีทำง
กฎหมำย หรือ
เรียกร้องค่ำเสียหำย / 
เปรียบเทียบปรับ 
 

มีกำรฟ้องร้อง 
ด ำเนินคดีทำงกฎหมำย 
หรือเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย / 
เปรียบเทียบปรับ 
และถูกสั่งให้ระงับกำร
ท ำธุรกรรมใดๆ  
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ก.3 แผนภาพความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ยอมรับได้ 
 
แผนภำพควำมเสี่ยง (Risk Map)   

ตารางการประเมิน 
ความเสี่ยงรวม (Risk Matrix) 

ระดับโอกาสเกิด 
เกิดขึ้น   

น้อยมาก 
เกิดขึ้นน้อย 

เกิดขึ้น   
ปานกลาง 

เกิดขึ้นสูง 
เกิดขึ้น     
สูงมาก 

1 2 3 4 5 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 
ต่ า 2 2 4 6 8 10 

ไม่มีนัยส าคัญ 1 1 2 3 4 5 

 
                                                                                      เส้นแบ่งขอบเขตความเสี่ยง (Risk Boundary) 

 
ระดับควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ยอมรับได้ (Risk Appettie) 

ค่าระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความหมาย 

20 - 25 คะแนน 
สูงมาก 

(Extreme) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมีแนวทำงการควบคุม/ลด 
ความเสี่ยง (Treat/Reduce) และอำจจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่เพียงพอ
และเหมำะสม เพือ่จัดหำ/จัดท ำมำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงทันทว่งทีหรือภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด  ทั้งนี้ หำกองค์กรคำดกำรณ์ได้ว่ำควำมเส่ียงนี้อำจไม่สำมำรถจัดกำรได้
เอง อำจตัดสินใจในการถ่ายโอน/แบ่งปนัความเสี่ยงบางส่วน (Transfer/Share) ไปยัง
บุคคลหรือองค์กรอื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น กำรวำ่จำ้งผู้ให้บริกำรภำยนอกมำด ำเนินกำรแทน 
กำรท ำประกันภยั เป็นต้น เพือ่ลดโอกำสเกิดหรือลดผลกระทบควำมเส่ียงลง 

10 - 19 คะแนน 
สูง 

(High) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมีแนวทำงการควบคุม/ลด 
ความเสี่ยง (Treat/Reduce) อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงมำตรกำร
จัดกำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม เพื่อให้ควำม
เส่ียงลดลงให้อยู่ในระดับควำมเส่ียงที่องค์กรสำมำรถยอมรับได้ 

4 - 9 คะแนน 
ปานกลาง 

(Medium) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ ซ่ึงอำจมีมำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียงที่ยัง
ไม่เหมำะสมเพียงพอ หรือเกิดจุดอ่อน/ขอ้บกพร่องบำงส่วนของกำรควบคุมที่มีอยู่ จึงต้องมี
กำรติดตำมเฝ้ำระวังและกำรรำยงำนอยำ่งใกล้ชิด หรือต้องจัดท ำมำตรกำร/กจิกรรมควบคุม
เพิ่มเติม เพื่อลดควำมระดับควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสำมำรถยอมรับได ้

1 - 3 คะแนน 
ต่ า 

(Low) 

เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้หรอืยอมรับความเสีย่ง (Accept / 
Take) ภำยใต้กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจบุัน ซ่ึงควำมเส่ียงในระดับนี้ถือได้ว่ำมีกำรจัดวำง
ระบบกำรควบคุมได้อยำ่งมีประสิทธภิำพและประสิทธิผล สอดคล้องและครอบคลุมถึงสำเหตุ
ของควำมเส่ียง รวมถึงจัดให้มกีำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือต่อผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม   
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ภาคผนวก ข 
แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 
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ภาคผนวก ค 
การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
กระบวนงาน/โครงการ :  
หน่วยงาน: 

ล าดับที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน: 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต: 

 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน: 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต: 

 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน: 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต: 

 

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน: 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต: 

 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน: 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต: 
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ภาคผนวก ง 
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.......... 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
1. ช่ือโครงกำร                                                                     .  
2. งบประมำณ                         บำท  
   วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง                      ระยะเวลำด ำเนินกำร                  .  
              เงินงบประมำณ                                      เงินนอกงบประมำณ 
3. ส่วนรำชกำรที่ด ำเนินกำรจดัชื้อจัดจ้ำง................................................... (กรณีงบพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                เข้ำร่วมโครงกำร IP                                 มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร IP  
                เข้ำร่วมโครงกำร  CoST                           มีแผนเข้ำร่วมโครงกำร CoST 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ ำนวน คณุลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 

     
     
     
     
     
     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

 
 

 


