




 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ 

การควบคุมวัสดุ มาตรการป้องกันการทุจริต 

เหตกุารณค์วามเสีย่งการทจุรติ 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต)  
 
การรับวัสดุ 
จ ำนวนหรือคุณภำพวัสดุที่รับจำกผู้ส่งสินคำ้ ไมต่รง
กับรำยกำรในค ำสั่งซื้อ 

1) ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมวสัดุ ด้ำนกำรรับ กำรเบิกจ่ำย 
กำรเก็บรักษำ และกำรบันทึกข้อมูลสต็อก ให้ครบถ้วนถูกต้องทันกำรณ ์(เริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2562 – เมษำยน 2562) ดังนี ้
– กำรรับวัสดุจำกกำรสั่งซื้อ มีกำรจัดเก็บหลักฐำนอย่ำงเป็นระบบและ

ตรวจสอบได้ 
– มีระบบระบุตัวตนกำรเบิกใช้ และรำยงำนกำรเบิกใช้ของต้นสังกัด 
– กำรเบิกจ่ำยวัสดุนอกสต็อกที่สั่งซื้อมำเฉพำะ ให้มีหลักฐำนกำรรับวัสดุ

ของผู้ขอเบิก 
– กำรบันทึกทะเบียนคุมสต็อก (Stock Card) ให้บันทึกทะเบียนคุมทันทีที่

มีกำรรับจ่ำยวัสดุ 
– ให้มีกำรสุ่มตรวจนับเป็นระยะๆ เพื่อควำมถูกต้องและสำมำรถหำสำเหตุ

ผลต่ำงได้อย่ำงทันท่วงท ีและรำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเหตุกำรณ์ 
– ให้มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

ไม่ ให้ เกิดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย และไม่ ให้ เกิดวัสดุค้ำงสต็อกและกำร
เสื่อมสภำพจำกกำรไม่ได้ใช้งำน 

– ให้มีกำรพิจำรณำสถำนที่จัดเก็บวัสดุส ำนักงำนที่เหมำะสม และให้มีกำร
ตรวจสอบกำรเข้ำถึงสถำนท่ีจัดเก็บวัสดุส ำนักงำน 

2) กำรให้ควำมรู้และปลูกจติส ำนกึ ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ สวทน. ปีงบประมำณ 2562 (ด ำเนินกำรในเดือนมีนำคม 
2562) 

เหตกุารณค์วามเสีย่งการทจุรติ 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต)  
 
การเก็บรักษาวัสดุคงคลัง 
ผู้ดูแลเก็บรักษำวสัดุ น ำวัสดุไปใช้เอง โดยไมม่ีค ำ
ขอเบิก 

 

 

รอบท่ี 1 



ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมวัสดุ 

โอกาส/ความเสี่ยง การรับวัสดุ และ การเก็บรักษาวัสดุคงคลัง 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

ผลการด าเนินงาน 
รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 
1) การรับวัสดุ 
จ านวนหรือคุณภาพวัสดุที่รับ
จากผู้ส่งสินค้า ไม่ตรงกับ
รายการในค าสั่งซื้อ 
2) การเก็บรักษาวัสดุคงคลัง 
ผู้ดูแลเก็บรักษาวัสดุ น าวัสดุ
ไปใช้เอง โดยไม่มีค าขอเบิก 

1) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ด้านการรับ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา และการบันทึกสต็อก ให้ครบถ้วนทันกาล 
- ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่าย โดยให้พนักงานท าการเบิก

ผ่านระบบ E-Stationery และให้มีการส่ง E-mail ถึงผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ทราบทุกครั้งที่มีการเบิก ผ่านระบบ  E-Stationery 

- ก าหนดวัน-เวลารับวัสดุเป็นรอบ เพื่อความเป็นเป็นระเบียบ (วันอังคาร
และวันพฤหัสบดี ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 11.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 
13.30-15.00 น.) โดยเริ่มใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 

- จัดเก็บหลักฐานใบส่งของ-ใบแจ้งหนี้ ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อวัสดุส านักงาน  
- บันทึกรายการรับสินค้ารับเข้าในบัญชีควบคุมวัสดุส านักงานและบันทึก

การจ่ายวัสดุส านักงานให้เป็นปัจจุบันทันกาล 
- การสั่งซื้อวัสดุนอกบัญชีควบคุม ให้พนักงานที่ต้องการใช้วัสดุส านักงาน

แจ้ง ผู้บังคับบัญชาให้ทราบผ่านทาง E-mail และได้มีหลักฐานรับวัสดุ
เมื่อพนักงานมารับวัสดุส านักงาน 

- ด าเนินการตรวจนับเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เริ่มตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

- การวิเคราะห์ความต้องการการใช้วัสดุส านักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้
เกิดต้นทุนค่าใช้จ่าย และไม่ให้เกิดวัสดุค้างสต็อกและการเสื่อมสภาพ
จากการไม่ได้ใช้งาน อยู่ระหว่างเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ระยะเวลาในการส่งมอบวัสดุส านักงานหลังท าการสั่งซื้อ 
2. ปริมาณการใช้วัสดุส านักงานในแต่ละประเภท,ความถี่ในการใช้งาน 
3. จ านวนต่ าสุดในการสั่งซื้อเพ่ือให้ได้ราคาดีที่สุด 
โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน และท าการทบทวนทุก 6 เดือนเพราะ
เป็นวัสดุสิ้นเปลือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ด าเนินการทบทวนหาสถานที่จัดเก็บวัสดุส านักงานที่เหมาะสม โดยอยู่
ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์การเข้าถึงสถานท่ีจัดเก็บ 

2) การให้ความรู้และปลูกจิตส านึก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สวทน. ปีงบประมาณ 2562 
- ด าเนินการจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 ชั้น 14 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
บริหารงานภายในองค์กร โดย ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน กรรมการ
ผู้อ านวยการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน 



ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 

การปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ 
ด้านการรับ การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษา และการ
บันทึกสต็อก ให้ครบถ้วน
ทันกาล 

การรับวัสดุ    

การเก็บรักษาวัสดุคงคลัง    

2 

การให้ความรู้และปลูก
จิตส านึก ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สวทน. 
ปีงบประมาณ 2562 

การรับวัสดุ    

การเก็บรักษาวัสดุคงคลัง    

 
 [ หมายเหตุ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบรหิารความเสี่ยงการทุจรติในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
ตารางที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยนืยันผลการป้องกันหรือแก้ไขมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสีย่งการทุจรติต่อไป แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ] 
 
 

สถานะ ค าอธิบาย 

สีเขียว 
ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ได้ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

สีเหลือง 
เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ 
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 

สีแดง 
เกินกว่าการยอมรับ 
เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น  
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลด ระดับดับความรุนแรง > 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7  ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
[ หมายเหตุ ให้น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในตารางที่ 7 
สถานะความเสีย่งการทุจรติที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไมไ่ด้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการเพิ่มเตมิต่อไป ] 
 7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

  7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

  7.3 (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว)  
ความเห็นเพิ่มเติม 

 

 
 
 

 
 
    

ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว เหลือง แดง 
1 
 
 
 

   

 
[ หมายเหตุ ตารางที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเส่ียงการทุจริตตามตารางที่ 7 ของแต่ละสถานะ (สี) 
อย่างไร เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ] 
 

 
  

 


