รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อกระบวนงาน/งาน

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ

ส้านักบริหารกลาง

โทรศัพท์

02 666 7011

ส้านักพัฒนาน้้าบาดาล

โทรศัพท์

02 666 7343

ส้านักส้ารวจและประเมินศักยภาพน้้าบาดาล

โทรศัพท์

02 666 7232

ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้้าบาดาล

โทรศัพท์

02 666 7270

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล

โทรศัพท์

02 666 7086

ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 1 – 12

โทรศัพท์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์

02 666 7121
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ตารางที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ตารางที่ 6 ตารางจัดท้ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกันการทุจริต

1 ก้าหนดให้คณะกรรมการก้าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อย่างน้อย
1 ราย เพื่อสามารถชี้แจงในวัตถุประสงค์
และสาระส้าคัญของ TOR ได้
2 จัดท้าแบบ checklist การตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน ให้มีรายละเอียด
ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ
3 - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
เจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวกับการเขียนขอบเขตการ
ท้างาน (TOR) และการก้าหนด
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- ก้าหนดให้มีการสืบราคาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อย
กว่า 3 ราย/ยี่ห้อ
4 ก้าหนดให้คณะกรรมการก้าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรอง
การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง
กับผู้ประกอบการ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผล

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง
✓

การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่ง
การก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่งหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

✓

การแต่งตัง้ คณะกรรมการก้าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ

✓

✓
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 7 ตารางจัดท้าระบบความเสี่ยง
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

ตารางที่ 7

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)

1. การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผล

2. การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ความเห็นเพิ่มเติม

- คณะกรรมการพิจารณาผลควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะจัดซื้อ
อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้สามารถพิจารณาผลได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม
- เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาคัดเลือกต่อสาธารณะ
- ควรมีมาตรการก้ากับดูแลในรายละเอียดทุกขั้นตอน
และปลูกฝังจิตส้านึก หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะ
กรรมการฯ ในแต่ละคณะ
- ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ส้าหรับบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมมาตรฐานความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
- จัดท้าแบบตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้ามาเสนอราคาให้มี
รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการ
- ก้ากับ ควบคุม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ทุกกระบวนการอย่าง
เคร่งครัด
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาผล การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา
และการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
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ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)

3. การก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหนึ่งหรือยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่ง

4. การแต่งตัง้ คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ

ความเห็นเพิ่มเติม

- ก้าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน ตลอดจนการจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการ/
ก้าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม ก้ากับ ดูแล บุคลากรให้
ปฏิบัติตามมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
- ก้ากับ ควบคุม ให้คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะให้มีการสืบราคาและเปรียบเทียบคุณลักษณะ
เฉพาะไม่น้อยกว่า 3 ราย/ยี่ห้อ อย่างเคร่งครัด
- น้าร่างขอบเขตการก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะ เปิดเผย
รับฟังความคิดเห็นของประชานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับรู้อย่างครบถ้วน
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทราบและ
ตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ
หากพบผู้กระท้าการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการหาช่องทางเพื่อกระท้าการทุจริต
- ควรสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการด้าเนินนโยบายต่อต้าน
การทุจริตแก่คู่ค้าที่เป็นเอกชน เป็นต้น
- ควรมีผู้รับรองให้กับคณะกรรมการก้าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้ประกอบการ
- การใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกจิตส้านึกยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตัว
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ขัน้ ตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
1 การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผล
2 การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง
หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
3 การก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหนึ่ง
หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ

ตารางที่ 8
แดง
-

-
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 9

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรน้้าบาดาล .
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง

สถานะการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
1. การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผลฯ
2. การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง
3. การก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ
 ยังไม่ได้ด้าเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
1. ก้าหนดแบบรายงานในการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
แต่ละรายที่เข้ามาเสนอราคา ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง
2. ก้าหนดแบบรายงานในการตรวจสอบเอกสารของการพิจารณาและเบิกจ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (checklist)
3. ด้าเนินการสืบราคาและเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการก้าหนดราคากลาง
4. เผยแพร่ร่างขอบเขตการก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรน้้าบาดาล .
5. เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาคัดเลือกต่อสาธารณะ
6. กรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนขอบเขตการ
ท้างาน (TOR) และการก้าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา” เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถน้าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
7. จัดส่งบุลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
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