
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................... 

การจัดซื้อระบบประชุม Video Conference และระบบ Zoom พร้อมติดตั้ง 21 ระบบ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ความหมาย  
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด  

การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ด้าน (สำนักงาน ป.ป.ท. 2561) ดังนี้  
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
วิธีการประเมินความเสี่ยง  

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนงาน โดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ  
พฤติการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ  
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

1. การระบุความเสี่ยง  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  

  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อระบบประชุม Video Conference และระบบ Zoom พร้อมติดตั้ง 21 
ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานสถาบันฯ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/07032565.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/07032565.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/07032565.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/07032565.pdf
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ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Know 
Factor  

Unknown 
Factor 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of 
Reference : TOR) และกำหนดราคา
กลาง  โครงการพัฒนาระบบประชุม 
Video Conference และระบบ 
ZOOM ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 
21 ระบบ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมี
องค์ประกอบของกรรมการ
ภายนอก 1 คน และกรรมการ
ภายใน 4 คน (จากวชช. 3 คน) 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

 ✓ 

1.2 ฝ่ายเลขาจัดทำ TOR จาก
การสำรวจความต้องการของ
วชช.  

 ✓ 

2 จัดประชุมคณะกรรมการ TOR  
3 ครั้ง  

2.1 คณะกรรมการพิจารณาถึง
ระบบระบบประชุม Video 
Conference และระบบ 
ZOOM ที่จะเป็นประโยชน์มาก
ที่สุดต่อวิทยาลัยชุมชน 

 ✓ 

2.2 ฝ่ายเลขาประสานให้
บริษัทเอกชนจำนวน 3 ราย 
เสนอราคา และรายละเอียดของ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับระบบ
ประชุม เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณา 
ถึงประโยชน์การใช้งาน  
ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ✓ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด  
1) คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบ
ประชุม Video Conference และ
ระบบ Z00m พร้อมติดตั้ง 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๒๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3.1 องค์ประกอบของ
กรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด แตกต่าง
กัน 

 ✓ 

3.2 องค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจรับฯ มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอก
จำนวน 2 คน   

 ✓ 

3.3 กรรมการตรวจรับฯ จาก
ภายนอกทั้ง 2 คน รับฟังบริบท
การปฏิบัติงานของวิทยาลัย
ชุมชนจากกรรมการฯ อีก 3 
ท่าน และพิจารณาครุภัณฑ์

 ✓ 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Know 
Factor  

Unknown 
Factor 

ระบบห้องประชุมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่ 

4 จัดประชุมพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.1 เลือกบริษัทโดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้
ตรงตาม TOR จากนั้น พิจารณา
ที่ราคาในลำดับต่อไป 

 ✓ 

 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจร  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
• สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
• สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
• สถานะสีส้ม : ความเสี ่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู ้เกี ่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ 
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง  
โครงการพัฒนาระบบประช ุม Video Conference และระบบ ZOOM ของสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 21 ระบบ 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของกรรมการภายนอก 1 คน 
และกรรมการภายใน 4 คน (จากวชช. 3 คน) ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ  

✓     

 1.2 ฝ่ายเลขาจัดทำ TOR จากการสำรวจความต้องการของวชช.   ✓    
2 จัดประชุมคณะกรรมการ TOR 3 คร้ัง 
 2.1 คณะกรรมการพิจารณาถึงระบบระบบประชุม Video Conference และ

ระบบ ZOOM ที่จะเป็นปโยชน์มากท่ีสุดต่อวิทยาลัยชุมชน 
✓     

 2.2 ฝ่ายเลขาประสานให้บริษัทเอกชนจำนวน 3 ราย เสนอราคา และ
รายละเอียดของอุปกรณ์ครภุณัฑ์สำหรับระบบประชุม เสนอต่อคณะกรรมการ

   ✓   



- 4 - 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

พิจารณา 
ถึงประโยชน์การใช้งาน ที่จะช่วยให้การปฏิบตัิงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 2 ชุด 1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2) คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุสำหรับการประกวดราคาซ้ือระบบประชุม Video Conference และระบบ Z00m พร้อมติดต้ัง แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 3.1 องค์ประกอบของกรรมการฯ ท้ัง 2 ชุด แตกต่างกัน ✓    
 3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับฯ มผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะจาก

ภายนอกจำนวน 2 คน   
✓    

 3.3 กรรมการตรวจรับฯ จากภายนอกท้ัง 2 คน รับฟังบริบทการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยชุมชนจากกรรมการฯ อีก 3 ท่าน และพิจารณาครภุัณฑ์ระบบ
ห้องประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 

 ✓   

4 จัดประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
 เลือกบริษัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้ตรงตาม TOR จากนั้น 

พิจารณาที่ราคาในลำดับต่อไป 
 ✓   

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)  

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น 
สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจะเป็นของการเฝ้า  ระวัง 
ที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ในการ
ให้ค่า ดังนี้  

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูง  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/  

พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ 

พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

ตารางท่ี 3 ตารางประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3     2     1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3   2    1 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง  
โครงการพัฒนาระบบประช ุม Video Conference และระบบ ZOOM ของสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 21 ระบบ 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3     2     1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3   2    1 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของ
กรรมการภายนอก 1 คน และกรรมการภายใน 4 
คน (จากวชช. 3 คน) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ  

1  2 2 

 1.2 ฝ่ายเลขาจัดทำ TOR จากการสำรวจความ
ต้องการของวชช.  

2 3  6 

2 จัดประชุมคณะกรรมการ TOR 3 คร้ัง 
 2.1 คณะกรรมการพิจารณาถึงระบบระบบ

ประชุม Video Conference และระบบ ZOOM 
ที่จะเป็นประโยชน์มากท่ีสุดต่อวิทยาลัยชุมชน 

1 2 2 

 2.2 ฝ่ายเลขาประสานให้บริษัท จำนวน 3 ราย 
เสนอราคา และรายละเอียดของอุปกรณ์ครุภณัฑ์
สำหรับระบบประชุม เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาถึงประโยชน์การใช้งาน ที่จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3 3 9 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 2 ชุด 1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2) คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุสำหรับการประกวดราคาซ้ือระบบประชุม Video Conference และระบบ Z00m พร้อมติดต้ัง แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 3.1 องค์ประกอบของกรรมการฯ ท้ัง 2 ชุด 

แตกต่างกัน 
1 2 2 

 3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับฯ มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกจำนวน 2 คน   

1 2 2 

 3.3 กรรมการตรวจรับฯ จากภายนอกท้ัง 2 คน 
รับฟังบริบทการปฏิบตัิงานของวิทยาลัยชุมชนจาก
กรรมการฯ อีก 3 ท่าน และพิจารณาครภุัณฑ์
ระบบห้องประชุมใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่ 

2 2 4 

4 จัดประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
 เล ือกบร ิษ ัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัต ิของ

ครุภัณฑ์ให้ตรงตาม TOR จากนั้น พิจารณาที่ราคา
ในลำดับต่อไป 

2 2 4 

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่
มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
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อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี พอใช้ อ่อน 

1 แต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง  
โครงการพัฒนาระบบประช ุม Video Conference และระบบ ZOOM ของสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 21 ระบบ 

 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของ
กรรมการภายนอก 1 คน และกรรมการภายใน 4 
คน (จากวชช. 3 คน) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ  

✓   

 1.2 ฝ่ายเลขาจัดทำ TOR จากการสำรวจความ
ต้องการของวชช.  

 ✓   

2 จัดประชุมคณะกรรมการ TOR 3 คร้ัง 
 2.1 คณะกรรมการพิจารณาถึงระบบระบบ

ประชุม Video Conference และระบบ ZOOM 
ที่จะเป็นประโยชน์มากท่ีสุดต่อวิทยาลัยชุมชน 

 ✓  

 2.2 ฝ่ายเลขาประสานให้บริษัท จำนวน 3 ราย 
เสนอราคา และรายละเอียดของอุปกรณ์ครุภณัฑ์
สำหรับระบบประชุม เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาถึงประโยชน์การใช้งาน ที่จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ✓ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 2 ชุด 1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2) คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุสำหรับการประกวดราคาซ้ือระบบประชุม Video Conference และระบบ Z00m พร้อมติดต้ัง แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๒๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 3.1 องค์ประกอบของกรรมการฯ ท้ัง 2 ชุด 

แตกต่างกัน 
✓   

 3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับฯ มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกจำนวน 2 คน   

✓   

 3.3 กรรมการตรวจรับฯ จากภายนอกท้ัง 2 คน 
รับฟังบริบทการปฏิบตัิงานของวิทยาลัยชุมชนจาก
กรรมการฯ อีก 3 ท่าน และพิจารณาครภุัณฑ์
ระบบห้องประชุมใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่ 

 ✓  

4 จัดประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
 เล ือกบร ิษ ัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัต ิของ

ครุภัณฑ์ให้ตรงตาม TOR จากนั้น พิจารณาที่ราคา
ในลำดับต่อไป 

 ✓  
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5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มีค่าความ

เสี ่ยง ตั ้งแต่ 6 ขึ ้นไป จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
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ตารางท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ กระบวนงาน/ขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดซื้อระบบประชุม Video Conference และระบบ Zoom พร้อมติดตั้ง 21 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1 ฝ่ายเลขาจัดทำ TOR จากการ

สำรวจความต้องการของ วชช. 
TOR ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของ วชช. และมีการระบสุเปค เพือ่
เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง 

1. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับ
วชช. เพื่อสรุปความต้องการจำเปน็ และ
สรุปคณุสมบัติของระบบห้องประชุมที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจรงิมาก
ที่สุด 
2. คณะกรรมการพิจารณา TOR ที่จะเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุดต่อวิทยาลัยชุมชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล 

2 ฝ่ายเลขาประสานให้บริษัทจำนวน 
3 ราย เสนอราคา และ
รายละเอียดของอุปกรณ์ครภุณัฑ์
สำหรับระบบประชุม เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาถึง
ประโยชน์การใช้งาน ที่จะช่วยให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ผู้รับจ้างประสานขอข้อมูลที่จะช่วย
ให้ตนเองไดร้ับงาน โดยเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ประสานงาน 

1. ประกาศให้บริษัทนำเสนองานในทุก
ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและเข้าถึงง่าย 
เพื่อให้มีบริษัทเข้ามาเสนองานเปน็จำนวน
มาก 
2. มอบหมายผู้ประสานงานท่ีไมเ่คยมี
ประวัตดิ้านทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล 
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