แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ชื่อกระบวนงาน
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงชื่อ นางสาวกุศล ทองวัน ผู้รายงาน
ตาแหน่ง ผู้จัดการงานพัฒนาองค์กร
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาบุคคล
เบอร์โทร 02-564-7000 ต่อ 1442
วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ :
รอบที่ 1 กาหนดส่งตารางที่ 1 – ๕ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม 256๒
รอบที่ 2 กาหนดส่งตารางที่ ๖ - 10 ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 256๒
การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบตั ิของภาครัฐ
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

-๒ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

1.

2.

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนหลัก
รับการติดต่อ/รับแบบคาขอฯ

4.

เจ้าหน้าที่จงใจไม่บันทึกข้อมูล/ลงทะเบียนรับ
แบบคาขอของผู้ยื่นคาขอฯ

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่รับแบบคาขอฯ จากผูย้ นื่ คาขอฯ ซึ่งมี
รายละเอียดตามทีร่ ะบุใน คู่มือการขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย (http://www.innovation.go.th)
และลงทะเบียนรับแบบคาขอฯ ในฐานข้อมูล เพื่อ
กาหนดรหัสผลงาน โดยผู้รบั คาขอจะส่งแบบคาขอผ่าน
ทางอีเมล์และจดหมายถึงเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนหลัก
1) เจ้าหน้าที่จงใจตรวจสอบให้ผยู้ ื่นคาขอฯ ไม่ผา่ น
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ตามที่
ระบุใน เว็บไซต์ http://www.innovation.go.th

3.

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor)

ขั้นตอนหลัก
แจ้งผลการตรวจสอบ ให้ผู้ยื่นคาขอฯ ทราบ

2) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยนื่ คาขอฯ ผ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัตไิ ม่ครบ
3) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับ
ผู้ยื่นคาขอฯ
4) เจ้าหน้าที่จงใจไม่ตรวจสอบหลักฐานผู้ยื่นคาขอฯ
ที่แสดงถึงการผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือ
ได้ ซึ่งอาจมีการปลอมแปลงข้อมูล
เจ้าหน้าที่จงใจแจ้งผลว่าไม่ผ่าน เพื่อเรียกรับสินบน
หรือจงใจบิดเบือนผลการพิจารณา ทั้งทีค่ วามจริง
เอกสารของผู้ยื่นคาขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบในกรณีผลงานมีข้อมูล
ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ให้ผยู้ ื่นคาขอฯ ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์
ขั้นตอนหลัก
เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่น
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาขอฯ
คาขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้
หรือแจ้งผู้ยื่นคาขอฯ พร้อมเรียกร้องผลประโยชน์ตอบ
แทนในการดาเนินการ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
ทางอีเมล์

-๓ที่

5.

6.

7.

8.

9.

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor)

ขั้นตอนหลัก
พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล/เอกสาร

1) เจ้าหน้าที่จงใจตรวจสอบให้ผยู้ ื่นคาขอฯ ไม่ผา่ น
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยนื่ คาขอฯ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัตไิ ม่ครบ
เจ้าหน้าที่ พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของ
3) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับ
แบบคาขอฯ และเอกสารประกอบคาขอฯ ว่ามีข้อมูลที่
ผู้ยื่นคาขอฯ
เกี่ยวข้องเพียงพอหรือไม่
ขั้นตอนหลัก
เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่น
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาขอฯ
คาขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้
หรือแจ้งผู้ยื่นคาขอฯ พร้อมเรียกร้องประโยชน์ตอบ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
แทนในการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
ขั้นตอนหลัก นาผลงานนวัตกรรมเสนอ
1) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยนื่ คาขอฯ ผ่าน
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัตไิ ม่ครบ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
2) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับ
1) เจ้าหน้าที่ รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน
ผู้ยื่นคาขอฯ
นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา 3) เจ้าหน้าที่นาข้อมูลผลงานนวัตกรรมไปหา
เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ
ประโยชน์
2) เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง
วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
นวัตกรรม
ขั้นตอนหลัก
1) คณะอนุกรรมการฯ รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่น
พิจารณาคุณสมบัติของผลงานนวัตกรรม
คาขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณา ทั้งที่คุณสมบัติ
ไม่ครบ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
2) คณะอนุกรรมการฯ นาข้อมูลผลงานนวัตกรรมที่ยื่น
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองการขึ้น
เข้ามาไปหาประโยชน์
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ขั้นตอนหลัก
แจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ื่นคาขอฯ ทราบ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัตผิ ลงาน
นวัตกรรมของคณะอนุกรรมการฯ ในกรณีผลงานมี
คุณสมบัตไิ ม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นคาขอฯ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่จงใจแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ทัง้ ที่จริงคุณสมบัติ
ผู้รับคาขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

-๔ที่

10.

11.

12.

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนหลัก
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาขอฯ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยอาจ
แจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี)
ขั้นตอนหลัก
นาผลงานนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
1) เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน
นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ
2) เจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง
วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (I-CO-INS-03)
ขั้นตอนหลัก
คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติของผลงาน
นวัตกรรม
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

13.

14.

ขั้นตอนหลัก แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ยื่นคาขอฯ
ทราบ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัตผิ ลงาน
นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณีผลงานมี
คุณสมบัตไิ ม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นคาขอฯ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นตอนหลัก
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาขอฯ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้ง
เป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี)

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor)
เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตาม
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคาขอฯ
จนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้

1) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยนื่ คาขอฯ ผ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัตไิ ม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับ
ผู้ยื่นคาขอฯ
3) เจ้าหน้าที่นาข้อมูลผลงานนวัตกรรมไปหา
ประโยชน์

๑) คณะกรรมการฯ รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นคาขอฯ
ผ่านเกณฑ์พิจารณา ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
๒) คณะกรรมการฯ นาข้อมูลผลงานนวัตกรรมไป
หาประโยชน์

เจ้าหน้าที่จงใจแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ทัง้ ที่จริงคุณสมบัติ
ผู้รับคาขอฯ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผูย้ ื่นคาขอฯ จนสิ้นสุด
เวลาที่กาหนดไว้

-๕ที่

15.

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนหลัก
ออกหนังสือแจ้งผลการอนุมัตผิ ลงานให้ขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอฯ และ
สานักงบประมาณทราบ

1) เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งผลการอนุมตั ิ
ผลงานให้ผยู้ ื่นคาขอฯ และสานักงบประมาณทราบ
2) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับ
ผู้ยื่นคาขอฯ

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลงานของ
คณะกรรมการฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ
พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอฯ และสานักงบประมาณทราบ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.

ขั้นตอนย่อยทีม่ ีความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่รับแบบคาขอฯ จากผูย้ นื่ คาขอฯ ซึ่งมี
รายละเอียดตามทีร่ ะบุในคู่มือการขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและลงทะเบียนรับ
แบบคาขอฯ ในฐานข้อมูล เพื่อกาหนดรหัส
ผลงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
นวัตกรรมไทย
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบในกรณีผลงาน
มีข้อมูลไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ยื่น
คาขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษรทางอีเมล์
เจ้าหน้าที่ พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วน
ของแบบคาขอฯ / แบบคาขอแก้ไขฯ และ
เอกสารประกอบคาขอฯ ว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพียงพอหรือไม่
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษร
1) เจ้าหน้าที่ รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน
นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณา เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา/เพื่อทราบ
2) เจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน
เรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึน้ ทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

เขียว

เหลือง

/

/
/
/

/

/

/

ส้ม

แดง

-๖ที่

๘.
๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.
๑๓.

๑๔.

๑๕.

ขั้นตอนย่อยทีม่ ีความเสี่ยงการทุจริต
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมของคณะอนุกรรมการฯ ใน
กรณีผลงานมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นคาขอฯ ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี)
1) เจ้าหน้าที่ รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน
นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณา เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา/เพื่อทราบ
2) เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน
เรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึน้ ทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย
คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ
คุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอขึน้ ทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัตผิ ลงาน
นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณีผลงาน
มีคุณสมบัตไิ ม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้
ยื่นคาขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี)
เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ผลงานของคณะกรรมการฯ ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคา
ขอฯ และสานักงบประมาณทราบ

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

/

/

/

/

/

/

/

/

-๗ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่

ขั้นตอนย่อยทีม่ ีความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

๒

๒

๔

๓

๒

๖

๑. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่่า

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง

ต่่า (๑)

ค่อนข้างต่่า(๒)

ปานกลาง(๓)

พอใช้

ค่อนข้างต่่า (๔)

ปานกลาง(๕)

ค่อนข้างสูง(๖)

พอใช้

ค่อนข้างต่่า (๔)

ปานกลาง(๕)

ค่อนข้างสูง(๖)

อ่อน

ปานกลาง(๗)

ค่อนข้างสูง(๘)

สูง(๙)

ดี
1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย
2. คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

-๘ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมเพื่อ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง
การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ดาเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรระดับบริหารภายใน
สวทช. ทีแ่ ต่งตั้งโดยตาแหน่ง จานวน 13 คน มีการกาหนดอานาจหน้าที่ใน
การรักษาความลับและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลที่มีผยู้ ื่นคาขอฯ ไว้เป็นความลับตลอดไป และไม่มีการ
ประกาศรายชื่อคณะอนุกรรมการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต)
คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมที่ขอขึน้
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร สวทช. และ
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมกฎ ระเบียบ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สานักงบประมาณ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จานวน 13 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการปกปิดข้อมูลที่ผยู้ ื่นคาขอฯ เปิดเผยแก่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อใช้
กระบวนการยื่นคาขอ และตรวจสอบขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยไว้เป็น
ความลับตลอดไป และไม่มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

กิจกรรม

๑. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
กลั่นกรองการขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคาขอฯ
จนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้
เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคาขอฯ จน
สิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้

สถานะความเสี่ยง

เขียว
/

/

เหลือง

แดง

-๙ตารางที่ ๗ ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรม

มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรม

มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง
กิจกรรม

ความเห็นเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณากลั่นกรองการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ต่อผู้ยื่นคาขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้
เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ต่อผู้ยื่นคาขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่

เขียว

๑. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย

สถานะความเสี่ยงการทุจริต
เหลือง

แดง

