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หลักการและเหตุผล  
การประเมินความเสี่ยงทุจริต 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมาตรการปองกันการทุจริตสามารถชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะชวย
ลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร
ถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกรได ท้ังนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปน
หลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด 
โอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ี
ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนเครื่องมือท่ีใชในการคนหา 
หรือระบุจุดออน (Weakness) ของระบบตางๆ ภายในองคกรที่อาจเปนชองใหเกิดการทุจริต และเปนการมุงหาความ
เปนไปได (Potential) ท่ีจะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต  

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนอีกหนึ่งหนวยงานรัฐท่ีไดตระหนักถึง
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการดำเนินงานใหสอดคลองตามแผนปฏิรูปประเทศดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นปฏิรูปที่ 2 กำหนดใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน
ราชการเปนประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัต ิต อผู บ ังคับบัญชาตามระยะเวลาที ่กำหนด รวมถึงมีมติ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2563 แจงตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 39 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เห็นชอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดำเนินการเรื ่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหสวน
ราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานรัฐที่มีชื่อเรียกอยางอื่นที่อยูภายใตสังกัดหรือกำกับ ทำ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานละ 1 หนวยงาน ตามกรอบการประเมินฯ ที่กำหนด และเพื่อเปนการ
สงเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาลและเพื ่อขับเคลื ่อนการยกระดับคะแนนดัชนี ้การรับรู การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ใหเปนไปตามเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงเปนการดำเนินงานใหสอดคลองตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ในประเด็นการดำเนินการเพื่อปองกันการ
ทุจริต คือ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต ในขอ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป และ 
o37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ดังนั้น เพ่ือเปนการดำเนินการใหมีความสอดคลองกับนโยบายตางๆ และเพ่ือเปนการสรางตระหนักในเรื่องการ
การปองกันการทุจริต มีแผนบริหารจัดการเพื ่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ร ัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ี สงเสริมการปฏิบัติงานใหยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรม ทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปน
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได รวมถึงมุงม่ันใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงาน ตลอดจนเปนการกำหนดมาตรการ กลไกใหม 
และระบบในการปองกันความเสี่ยงการทุจริตอยางตอเนื่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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(สวทช.) จึงไดมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาอยางตอเนื่องเปนปท่ี 3 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นี้ไดดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบการประเมินดานที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เก่ียวกับความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี ในหัวขอ “กระบวนการการใหการรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ของกระบวนงานการรับรองโครงการวิจัย ซึ่งเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. 
ท่ีสวทช. ม ุ  งสร างเสร ิมการว ิจ ัย พ ัฒนา ออกแบบ และว ิศวกรรม (Research Development Design and 
Engineering) จนสามารถถายทอดไปสู การใชประโยชน (Technology Transfer) พรอมสงเสริมดานการพัฒนา
กำลังคน (Human Resource Development) และโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดาน ว และ ท ที่จำเปน เพ่ือ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศอยางยั ่งยืน โดยจัดใหมีระบบบริหารจัดการภายในที ่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานทุกสวน 

 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี  

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การระบุความเสี่ยง 

 2. การประเมินสถานะความเสี่ยง 

 3. การประเมินคาความเสี่ยงรวม 

 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 6. การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

 7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำป พ.ศ. 2564 
ของ สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 ตามข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น สวทช. ไดมีการวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาของการ
ดำเนินงาน เพ่ือเปนการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาทำความเขาใจคูมือแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการปองกันความเสีย่งการ
ทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน (ฉบับเดือน 
ก.พ. 2563) 

            

2. เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจรติ ของ อว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

            

3. ประชุมชี ้แจงรวมกับผู บริหาร เพื ่อทำความเขาใจถึง
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการ
พิจารณาถึงกระบวนงานที ่จะนำมาประเม ินฯ โดยมี
ผูบริหารระดับสูงของสายงานบริหาร สายงานกลยุทธ ฝาย
กลย ุทธ บ ุคคลและพัฒนาองค กร และฝ ายต ิดตาม
ประเมินผลองคกร เขารวมการประชุม 

            

4. ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร และฝายติดตาม
ประเมินผลองคกร จัดประชุมหารือทำความเขาใจ กับ
หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในกระบวนงานดังกลาว คือ 
ฝายบริการทางการเงินเพ่ือนวัตกรรม 

            

5. ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร และฝายบริการ
ทางการเงินเพื ่อนวัตกรรม รวมกันดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1) โดยมีกำหนดสงไปยัง 
ศปท.อว. วันท่ี 1 มี.ค. 2564 

            

5. หนวยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
พรอมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบท่ี 2) โดยมีกำหนดสงไป
ยัง ศปท.อว. วันท่ี 2 ส.ค. 2564 

            

 

 
 
 
 
 

อยูระหวางการดำเนินงาน 



4 
 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง 

 มีการเตรียมขอมูล แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการการใหการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (PM-
CO-RDI-01) โดยใชเทคนิคการระดมสมองรวมกัน การสัมภาษณ การถกเถียงหยิบประเด็นท่ีมีโอกาสเกิด มาเปนวิธีการ
ชวยระบุหาความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริต 

 จากนั้นนำขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาหารือรวมกันใสไวในตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง ซ่ึงเปนการอธิบาย
รายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแตละขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน โดยอธิบายรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด  

 วิธีการคนหาความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาเบื้องตนโดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้  

 1)  Know Factor คือ เปนความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยูแลว  
 2) Unknow Factor คือ เปนความเสี่ยงท่ีไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณ 

ในอนาคตวามีโอกาสเกิด 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ โอกาสเกิดความ

เส่ียงการทุจริต  
โดยละเอียด 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know 
Factor 

Unknow 
Factor 

1 เจาของโครงการยื่นแบบคำ
ขอรับรองโครงการ 

เจาของโครงการแสดงหลักฐานขอมูล
โครงการวิจัยท่ีเปนเท็จ 

  

2 เจาหนาท่ี RDI 
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2.1 เจาหนาท่ีปลอยผานโครงการท่ีมีคุณสมบัติ
ไมครบตามท่ีกำหนด 

 
 

2.2 เจาหนาท่ีนำความลับของโครงการไป
เปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

 
 

3 กรณีใหผูเชี่ยวชาญภายนอก
องคกรประเมินโครงการ  

3.1 คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญไมเหมาะสม ท่ี
สามารถเอ้ือประโยชนตอเจาของโครงการได 
เชน ไมมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของ
โครงการท่ีประเมิน 

 

 

3.2 ผูเชี่ยวชาญมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ   
3.3 ผูเชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไป
เปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

 
 

4 กรณีไมตองผานผูเชี่ยวชาญ
ประเมินโครงการ เนื่องจาก
เขาหลักเกณฑพิเศษตามท่ี
กำหนด 

เจาหนาท่ีไมสงโครงการใหผูเชี่ยวชาญประเมิน 
แมวาโครงการจะมีคุณสมบัติไมเขาหลักเกณฑ
พิเศษตามท่ีกำหนด  
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ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ โอกาสเกิดความ

เส่ียงการทุจริต  
โดยละเอียด 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know 
Factor 

Unknow 
Factor 

5 คณะกรรมการพิจารณา
รับรอง 

5.1 องคประกอบของคณะกรรมการไม
เหมาะสม เอ้ือประโยชนใหกับเจาของโครงการ 

 
 

5.2 คณะกรรมการมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการ 

 
 

5.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไป
เปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

 
 

6 ออกหนังสือรับรองแจง
เจาของโครงการและ
กรมสรรพากร 

เจาหนาท่ีออกหนังสือรับรองท่ีเปนเท็จ เพ่ือให
เจาของโครงการไดประโยชน 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานะความเส่ียง 

 ในขั้นตอนที่ 2 ใหนำขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต โดยนำรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตของแตละข้ันตอนการปฏิบัติงานมาประเมินเพ่ือแยก
สถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร (สีเขียว เหลือง สม แดง) โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟ
จราจร มีดังนี้ 

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี ่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูที่เกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน
องคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตาม
หนาท่ีปกต ิ

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรู จักไม
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ำเสมอ 
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ตารางท่ี 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ โอกาสเกิด

ความเส่ียงการทุจริต โดยละเอียด 

สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง สม แดง 

1 เจาของโครงการยื่นแบบคำขอ
รับรองโครงการ 

เจาของโครงการแสดงหลักฐานขอมูล
โครงการวิจัยท่ีเปนเท็จ 

        

2 เจาหนาท่ี RDI 
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2.1 เจาหนาท่ีปลอยผานโครงการท่ีมี
คุณสมบัติไมครบตามท่ีกำหนด 

        

2.2 เจาหนาท่ีนำความลับของโครงการไป
เปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

        

3 กรณีใหผูเชี่ยวชาญภายนอกองคกร
ประเมินโครงการ  

3.1 คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญไมเหมาะสม 
ท่ีสามารถเอ้ือประโยชนตอเจาของ
โครงการได เชน ไมมีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาของโครงการท่ีประเมิน 

        

3.2 ผูเชี่ยวชาญมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการ 

        

3.3 ผูเชี่ยวชาญนำความลับของโครงการ
ไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

        

4 กรณีไมตองผานผูเชี่ยวชาญประเมิน
โครงการ เนื่องจากเขาหลักเกณฑ
พิเศษตามท่ีกำหนด 

เจาหนาท่ีไมสงโครงการใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมิน แมวาโครงการจะมีคุณสมบัติไม
เขาหลักเกณฑพิเศษตามท่ีกำหนด  

        

5 คณะกรรมการพิจารณารบัรอง 5.1 องคประกอบของคณะกรรมการไม
เหมาะสม เอ้ือประโยชนใหกับเจาของ
โครงการ 

        

5.2 คณะกรรมการมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการ 

        

5.3 คณะกรรมการนำความลับของ
โครงการไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

        

6 ออกหนังสือรับรองแจงเจาของ
โครงการและกรมสรรพากร 

เจาหนาท่ีออกหนังสือรับรองท่ีเปนเท็จ 
เพ่ือใหเจาของโครงการไดประโยชน 

       

 
ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคาความเส่ียงรวม 

 ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง
มากที่เปนสีสมและแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของการเฝาระวังที่มี
คา 1 - 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1-3 เชนกัน โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี้ 
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 3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้น เปน 
MUST หมายถึง มีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทำการปองกัน ไมดำเนินการไมได คาของ 
MUST คือคาอยูในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม
หรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ SHOULD คือคาท่ี
อยูในระดับ 1 เทานั้น 

 3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นเกี ่ยวของกับผู มีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง
หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม 
Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User 
คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนการภายใน Internal Process หรือ
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 

ตารางท่ี 3 ตารางการประเมินคาความเส่ียงรวม 

ท่ี 
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

อธิบายรูปแบบพฤติการณ โอกาส
เกิดความเส่ียงการทุจริต โดย

ละเอียด 

ระดับความ
จำเปน 

ของการเฝาระวัง 

ระดับความ
รุนแรง 

ของผลกระทบ 

คาความเส่ียง
รวม 

(จำเปน X รุนแรง) 

1 เจาหนาท่ี RDI 
ตรวจสอบขอมูล
เบื้องตน 

1.1 เจาหนาท่ีนำความลับของ
โครงการไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 3 3 9 

2 กรณีใหผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกองคกร
ประเมินโครงการ  

2.1 คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญไม
เหมาะสม ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน
ตอเจาของโครงการได เชน ไมมี
ความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของ
โครงการท่ีประเมิน 

2 2 4 

2.2 ผูเชี่ยวชาญมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการ 

2 2 4 

2.3 ผูเชี่ยวชาญนำความลับของ
โครงการไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

3 3 9 
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ท่ี 
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

อธิบายรูปแบบพฤติการณ โอกาส
เกิดความเส่ียงการทุจริต โดย

ละเอียด 

ระดับความ
จำเปน 

ของการเฝาระวัง 

ระดับความ
รุนแรง 

ของผลกระทบ 

คาความเส่ียง
รวม 

(จำเปน X รุนแรง) 

3 คณะกรรมการ
พิจารณารับรอง 

3.1 องคประกอบของ
คณะกรรมการไมเหมาะสม เอ้ือ
ประโยชนใหกับเจาของโครงการ 

2 2 4 

3.2 คณะกรรมการมีสวนไดสวน
เสียกับโครงการ 

2 2 4 

3.3 คณะกรรมการนำความลับของ
โครงการไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

3 3 9 

 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 

 ขั้นตอนที่ 4 นำคาความเสี่ยงรวม (จำเปนXรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการ
ทุจริตวาอยูในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน โดยพิจารณา
จากขอมูลปจจุบันวาหนวยงานมีมาตรการปองกัน หรือควบคุมความเสี่ยงใดไวบางในการเตรียมการกอนลงมือประเมิน 
ซ่ึงทำใหมีการประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางถูกตอง โดยมีคำอธิบายคำนิยาม ไวดังนี้ 

 ระดับดี หมายถึง การควบคุมมีความเขมแข็งและดำเนินไปไดอยางเหมาะสม ซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจไดใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

 ระดับพอใช หมายถึง การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะไมทำใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยาง
มีนัยสำคัญ แตก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหม่ันใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

 ระดับออน  หมายถึง การควบคุมไมไดมาตรฐานที่ยอมรับได เนื่องจากมีความหละลวมและไมมีประสิทธิผล 
การควบคุมไมทำใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

 เกณฑการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบัน มีดังนี้ 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงการทุจริตใน
ปจจุบัน 

คาคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความ
เส่ียงการทุจริตในปจจุบัน 

ดี 3 
พอใช 5 หรือ 6 
ออน 7 หรือ 8 หรือ 9 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ โอกาส 

เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด 

ประสิทธิภาพของ 
การควบคุมความเสี่ยงฃ

การทุจริต 

ดี พอใช ออน 

1 เจาหนาท่ี RDI 
ตรวจสอบขอมลูเบ้ืองตน 

1.1 เจาหนาท่ีนำความลับของโครงการไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 
ดี    

2 กรณีใหผูเช่ียวชาญภายนอก
องคกรประเมินโครงการ  

2.1 คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญไมเหมาะสม ท่ีสามารถเอ้ือ
ประโยชนตอเจาของโครงการได เชน ไมมีความรูความเช่ียวชาญ
ในสาขาของโครงการท่ีประเมิน 

ดี   

2.2 ผูเช่ียวชาญมีสวนไดสวนเสยีกับโครงการ  พอใช  
2.3 ผูเช่ียวชาญนำความลับของโครงการไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน ดี   

3 คณะกรรมการพิจารณารับรอง 3..1 องคประกอบของคณะกรรมการไมเหมาะสม เอ้ือประโยชน
ใหกับเจาของโครงการ 

ดี   

3.2 คณะกรรมการมีสวนไดสวนเสยีกับโครงการ  พอใช  
3.3 คณะกรรมการนำความลบัของโครงการไปเปดเผยแกบุคคล
อ่ืน 

ดี   

 
ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง 

 ขั้นตอนที่ 5 นำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดการอธิบายรูปแบบพฤติการณ โอกาสเกิดความเสี่ยง
การทุจริต มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยนำมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานที่มีอยู
ในปจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาการจัดทำมาตรการ โดยมีมาตรการ
ปองกันความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติมจากรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต ท่ีไดจากการประเมินในครั้งนี้ดวย 

 ทั้งนี้ สวทช. ไดดำเนินการจัดทำขอมูลและสรุปเปนรายงานตามแบบฟอรมการประเมินความเสี่ยงการทุจรติท่ี
กำหนดไว และไดจัดสงให ศปท.อว. เพ่ือรวบรวมขอมูลจากหนวยงานในสังกัด และสงไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบรอย
แลวในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้ 
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
รายช่ือหนวยงาน 
ในกำกับ ศปท. 

ระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ  

องคการมหาชน 
หนวยงานอ่ืน 

กทม.  

ช่ือกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ดาน 
1  2  3* 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

1 

สำนักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) 

 
การรับรองโครงการวิจัย 

 
1 

กระบวนการการใหการรับรองโครงการวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 
  
     * ดานท่ี 1  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการการใหการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณความเสีย่งการทุจริต)  
 
1. เจาหนาท่ี RDI ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 

1.1 เจาหนาที่นำความลับของโครงการไป
เปดเผยแกบุคคลอ่ืน 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
1.1.1 มีการลงนามระหวางเจาหนาที่กับองคกรในการรักษาความลับขององคกรใน
สัญญาจาง 
1.1.2 มีการกำหนดสิทธ์ิเจาหนาท่ีนักวิเคราะหในการเขาถึงขอมูลของแตละโครงการ
ในระบบ RDC Online 
 

เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณความเสีย่งการทุจริต) 
 
2. กรณีใหผ ู  เช ี ่ยวชาญภายนอกองค กร
ประเมินโครงการ 

2.1 คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญไมเหมาะสม 
ที่สามารถเอื้อประโยชนตอเจาของโครงการ
ได เชน ไมมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขา
ของโครงการท่ีประเมิน 
 

2.2 ผ ู  เช ี ่ ยวชาญม ีส วนได ส วนเส ียกับ
โครงการ 

 
 

2.2 ผูเชี่ยวชาญนำความลับของโครงการ
ไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 
2.1.1 มีเกณฑการคดัเลือกคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมในแตละโครงการ  
2.1.2 พิจารณาคัดเลือกรายช่ือผูเช่ียวชาญจากฐานขอมูลผูเช่ียวชาญของหนวยงาน 
2.1.3 มีการอนุมัติแตงตั้งรายช่ือผูเช่ียวชาญโดยผูบริหารท่ีสูงข้ึนไป ๓ ระดับ 
 
 
2.2.1 มีการระบุคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในเอกสารการจาง (TOR) ไดแก ตองไม
เปนที ่ปร ึกษาหรือหุ นสวน หรือมีผลประโยชนอื ่นใดในโครงการวิจ ัยฯ ของ
ผูประกอบการภาคเอกชนท่ีขอรับสิทธิประโยชนทางภาษี 
 
2.2.3 เพ่ิมการระบุเรื่องการมสีวนไดสวนเสียในแบบประเมินของผูเช่ียวชาญ 
 
2..3.1 ใหผู เชี ่ยวชาญยืนยันการเก็บรักษาความลับของขอมูลโครงการในแบบ
ประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (F-CO-RDI-๐๔) 
 
2.3.2 มีการกำหนดสิทธิ์ผูเชี่ยวชาญในการเขาถึงขอมูลของแตละโครงการในระบบ 
RDC Online 
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการการใหการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณความเสีย่งการทุจริต) 
 
3. คณะกรรมการพิจารณารับรอง 

3.1 องคประกอบของคณะกรรมการไม
เหมาะสม เอ้ือประโยชนใหกับเจาของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 คณะกรรมการมีสวนไดสวนเสียกับ

โครงการ 
 
 
 
3.3 คณะกรรมการนำความล ั บของ

โครงการไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
3.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการมีสัดสวนบุคลากร สวทช. และบุคคลภายนอก 
อยางละครึ่ง 
3.1.2 องคประกอบของคณะกรรมการมีการแตงตั ้งบุคลากรผู มีความรู ความ
เช ี ่ยวชาญจากหลายสาขาว ิชา และจากหลายองค กรระด ับประเทศ เชน 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันไทย-
เยอรมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ศูนยความ
เปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (TCELS) เปนตน 
3.1.3 การพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการมีการอางอิงผลการประเมิน
จากผูเช่ียวชาญภายนอกประกอบ 
 
3.2.1 คณะกรรมการมีการยืนยันการไมมีสวนไดสวนเสียในที่ประชุมคณะกรรมการ
กอนการเริ่มพิจารณาโครงการ 
3.2.2 เพ่ิมการระบุเรื่องการมีสวนไดสวนเสียในแบบฟอรมคำรับรองการรักษาขอมูล
ท่ีเปนความลับของคณะกรรมการ 
 
3.3.3 มีการระบุเรื่องการรักษาความลับในคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
3.3.2 มีการลงนามในแบบฟอรมคำรับรองการรักษาขอมูลที ่เปนความลับของ
คณะกรรมการ 
 

 
  

 
 


