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- ๒ - 
 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) 

1. ขั้นตอนหลัก 
รับการตดิต่อ/รับแบบค าขอฯ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีรับแบบค าขอฯ จากผูย้ืน่ค าขอฯ ซึ่งมี
รายละเอียดตามทีร่ะบุใน คู่มือการขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย (http://www.innovation.go.th) 
และลงทะเบียนรับแบบค าขอฯ ในฐานข้อมูล เพื่อ
ก าหนดรหสัผลงาน โดยผู้รบัค าขอจะส่งแบบค าขอผา่น
ทางอีเมล์และจดหมายถึงเจ้าหนา้ที่  

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมบ่ันทึกข้อมูล/ลงทะเบียนรับ 
แบบค าขอของผู้ยื่นค าขอฯ 
 
 
 
 
 

2. ขั้นตอนหลัก  
ตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้นตามหลักเกณฑ ์
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น 
ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวตักรรมไทย ตามที่
ระบุใน เว็บไซต์ http://www.innovation.go.th 
 

1) เจ้าหน้าท่ีจงใจตรวจสอบให้ผูย้ื่นค าขอฯ ไม่ผา่น
หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น 

 
2) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยให้ผู้ยืน่ค าขอฯ ผ่าน

หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ท้ังที่คุณสมบัตไิม่ครบ 
 
3) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยลดัคิวให้กับ 

ผู้ยื่นค าขอฯ 
 
4) เจ้าหน้าท่ีจงใจไมต่รวจสอบหลักฐานผู้ยื่นค าขอฯ          

ที่แสดงถึงการผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์จากหน่วยงานวิเคราะหท์ดสอบที่เช่ือถือ
ได้ ซึ่งอาจมีการปลอมแปลงข้อมูล 

3. ขั้นตอนหลัก  
แจ้งผลการตรวจสอบ ให้ผู้ยื่นค าขอฯ ทราบ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการตรวจสอบในกรณผีลงานมีข้อมลู
ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ให้ผูย้ื่นค าขอฯ ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางอีเมล ์

เจ้าหน้าท่ีจงใจแจ้งผลว่าไมผ่่าน เพื่อเรียกรับสินบน 
หรือจงใจบิดเบือนผลการพิจารณา ทั้งทีค่วามจริง 
เอกสารของผู้ยื่นค าขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 

4. ขั้นตอนหลัก  
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค าขอฯ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเตมิ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรอืลายลักษณ์อักษร
ทางอีเมล ์

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่น 
ค าขอฯ จนสิ้นสดุเวลาที่ก าหนดไว ้  
หรือแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ พร้อมเรียกรอ้งผลประโยชน์ตอบ
แทนในการด าเนินการ 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) 

5. ขั้นตอนหลัก  
พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล/เอกสาร 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ี พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของ           
แบบค าขอฯ และเอกสารประกอบค าขอฯ ว่ามีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพียงพอหรือไม ่

1) เจ้าหน้าท่ีจงใจตรวจสอบให้ผูย้ื่นค าขอฯ ไม่ผา่น
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

2) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยให้ผู้ยืน่ค าขอฯ                
ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ท้ังที่คุณสมบัตไิม่ครบ 

3) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยลดัคิวให้กับ 
ผู้ยื่นค าขอฯ 

6. ขั้นตอนหลัก  
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค าขอฯ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ี แจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเตมิ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรอืลายลักษณ์อักษร  

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่น 
ค าขอฯ จนสิ้นสดุเวลาที่ก าหนดไว ้ 
หรือแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ พร้อมเรียกรอ้งประโยชน์ตอบ
แทนในการด าเนินการ 

7. 
 

ขั้นตอนหลัก น าผลงานนวัตกรรมเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
1) เจ้าหน้าท่ี รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน

นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา 
เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

2) เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง
วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขึ้นทะเบยีนบัญชีนวตักรรมไทย 
นวัตกรรม  

1) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยให้ผู้ยืน่ค าขอฯ ผ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ท้ังที่คุณสมบัตไิม่ครบ 

2) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยลดัคิวให้กับ 
ผู้ยื่นค าขอฯ  

3) เจ้าหน้าท่ีน าข้อมลูผลงานนวัตกรรมไปหา
ประโยชน ์

8. ขั้นตอนหลัก  
พิจารณาคุณสมบัติของผลงานนวตักรรม 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
  

1) คณะอนุกรรมการฯ รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่น 
ค าขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณา ทั้งที่คุณสมบัติ         
ไม่ครบ  

2) คณะอนุกรรมการฯ น าข้อมลูผลงานนวัตกรรมที่ยื่น
เข้ามาไปหาประโยชน์ 

9. ขั้นตอนหลัก  
แจ้งผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอฯ ทราบ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ี แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมของคณะอนุกรรมการฯ ในกรณีผลงานมี
คุณสมบัตไิมส่อดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ใหผู้้ยื่นค าขอฯ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

เจ้าหน้าท่ีจงใจแจ้งผลว่าไมผ่่าน ทัง้ที่จริงคุณสมบัติ          
ผู้รับค าขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) 

10. ขั้นตอนหลัก  
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค าขอฯ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเตมิตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยอาจ
แจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้าม)ี  

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตาม
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตอ่ผู้ยื่นค าขอฯ 
จนสิ้นสดุเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

11. ขั้นตอนหลัก  
น าผลงานนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
1) เจ้าหน้าท่ีรวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน

นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา 
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

2) เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง
วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (I-CO-INS-03)  

1) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยให้ผู้ยืน่ค าขอฯ ผ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ท้ังที่คุณสมบัตไิม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

2) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยลดัคิวให้กับ 
ผู้ยื่นค าขอฯ  

3) เจ้าหน้าท่ีน าข้อมลูผลงานนวัตกรรมไปหา
ประโยชน ์

12. ขั้นตอนหลัก  
คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติของผลงาน
นวัตกรรม 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบคณุสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีนบัญชีนวัตกรรมไทย 
  

๑) คณะกรรมการฯ รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นค าขอฯ  
    ผ่านเกณฑ์พิจารณา ท้ังที่คุณสมบัติไม่ครบตาม  
    หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
๒) คณะกรรมการฯ น าข้อมลูผลงานนวัตกรรมไป 
    หาประโยชน ์
 

13. ขั้นตอนหลัก แจ้งผลการพิจารณา ใหผู้้ยื่นค าขอฯ 
ทราบ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณผีลงานมี
คุณสมบัตไิมส่อดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ใหผู้้ยื่นค าขอฯ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

เจ้าหน้าท่ีจงใจแจ้งผลว่าไมผ่่าน ทัง้ที่จริงคุณสมบัต ิ
ผู้รับค าขอฯ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 

14. ขั้นตอนหลัก  
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค าขอฯ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเตมิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้ง
เป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถา้มี)  

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผูย้ื่นค าขอฯ จนสิ้นสุด
เวลาที่ก าหนดไว ้
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  
(*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) 

15. ขั้นตอนหลัก  
ออกหนังสือแจ้งผลการอนมุัตผิลงานให้ขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอฯ และ 
ส านักงบประมาณทราบ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลงานของ
คณะกรรมการฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 
พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอฯ และส านกังบประมาณทราบ 

1) เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งผลการอนุมตัิ
ผลงานใหผู้ย้ื่นค าขอฯ และส านักงบประมาณทราบ 

2) เจ้าหน้าท่ีรับสินบนและช่วยลดัคิวให้กับ 
ผู้ยื่นค าขอฯ 

 
ตารางที่ ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. เจ้าหน้าท่ีรับแบบค าขอฯ จากผูย้ืน่ค าขอฯ ซึ่งมี

รายละเอียดตามทีร่ะบุในคู่มือการขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและลงทะเบียนรับ
แบบค าขอฯ ในฐานข้อมูล เพื่อก าหนดรหสั
ผลงาน  

/   

 

๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
นวัตกรรมไทย  

 /  
 

๓. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการตรวจสอบในกรณผีลงาน
มีข้อมูลไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ยื่น 

ค าขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล ์
 /  

 

๔. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเตมิ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษรทางอีเมล ์

 /  
 

๕. เจ้าหน้าท่ี พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วน 
ของแบบค าขอฯ / แบบค าขอแก้ไขฯ และ
เอกสารประกอบค าขอฯ ว่ามีข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
เพียงพอหรือไม ่

/   

 

๖. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเตมิ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษร 

 /  
 

๗. 1) เจ้าหน้าท่ี รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน
นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณา เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา/เพื่อทราบ 
2) เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน 
เรื่องวิธีการจัดเตรยีมการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึน้ทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย  

/   

 



- ๖ - 
 

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๘. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองการขึ้น

ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย   /  

๙. เจ้าหน้าท่ี แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมของคณะอนุกรรมการฯ ใน
กรณผีลงานมีคณุสมบัตไิมส่อดคลอ้งตาม
หลักเกณฑ์ฯ ใหผู้้ยื่นค าขอฯ ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

/   

 

๑๐. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเตมิตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) 

 /  

 

๑๑. 1) เจ้าหน้าท่ี รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงาน
นวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณา เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา/เพื่อทราบ 
2) เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน 
เรื่องวิธีการจัดเตรยีมการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึน้ทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย  

/   

 

๑๒. คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ
คุณสมบัตผิลงานนวัตกรรมที่ขอขึน้ทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

   
 
/ 

๑๓. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณผีลงาน
มีคุณสมบัตไิมส่อดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้
ยื่นค าขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร 

 /  

 

๑๔. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเตมิตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) 

 /  

 

๑๕. เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ผลงานของคณะกรรมการฯ ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นค า
ขอฯ และส านักงบประมาณทราบ 

/   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

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

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

๑. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
กลั่นกรองการขึ้นทะเบยีนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

๒ ๒ ๔ 

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบตัิผลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

๓ ๒ ๖ 

 
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่่า 
 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
 

 
ดี 
 

ต่่า (๑)  ค่อนข้างต่่า(๒) ปานกลาง(๓) 

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
กลั่นกรองการขึ้นทะเบยีนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

 
พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่่า (๔)  ปานกลาง(๕) ค่อนข้างสูง(๖) 

2. คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

 
พอใช้ 

 
ค่อนข้างต่่า (๔)  ปานกลาง(๕) ค่อนข้างสูง(๖) 

 
 

อ่อน  
 

ปานกลาง(๗)  ค่อนข้างสูง(๘)  สูง(๙)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
 

กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพ่ือ 
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต)  
 
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง
การขึ้นทะเบียนบญัชีนวัตกรรมไทย 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
ด าเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรระดับบริหารภายใน 
สวทช. ทีแ่ต่งตั้งโดยต าแหน่ง จ านวน 13 คน มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีใน
การรักษาความลับและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมลูที่มีผูย้ื่นค าขอฯ ไว้เป็นความลับตลอดไป และไมม่ีการ
ประกาศรายชื่อคณะอนุกรรมการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต) 
 
คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัตผิลงานนวัตกรรมที่ขอขึน้
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร สวทช. และ
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมกฎ ระเบียบ 
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จ านวน 13 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการปกปิดข้อมูลที่ผูย้ื่นค าขอฯ เปดิเผยแก่
คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อใช้
กระบวนการยื่นค าขอ และตรวจสอบขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยไว้เป็น
ความลับตลอดไป และไมม่ีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ กิจกรรม 
เหตุการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๑. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

กลั่นกรองการขึ้นทะเบยีน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นค าขอฯ 
จนสิ้นสดุเวลาที่ก าหนดไว้ 

/ 

  

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นค าขอฯ จน
สิ้นสุดเวลาที่ก าหนดไว ้

/ 

  

 

 

 

 



- ๙ - 
 

ตารางที่ ๗  ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม 

  
 

  (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม 

  
 

  (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม ความเห็นเพิ่มเติม 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณากลั่นกรองการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ต่อผู้ยื่นค าขอฯ จนสิ้นสดุเวลาที่ก าหนดไว ้
 

คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

เจ้าหน้าท่ีจงใจไมส่่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
ต่อผู้ยื่นค าขอฯ จนสิ้นสดุเวลาที่ก าหนดไว ้
 

 
 

ตารางท่ี ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
๑. 
 
 
 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
กลั่นกรองการขึ้นทะเบยีนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

 
 
 

 

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีนบัญชี
นวัตกรรมไทย 
 

  

 
 

 


