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หลักการและเหตุผล  
การประเมินความเส่ียงทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดัง น้ัน 
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร
ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้ ทั้งน้ี การนำเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหน่ึงว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่ค าดคิด  
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าอ งค์กรที่
ไม่มีการนำเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นหา 
หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความ
เป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต  

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานรัฐที่ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นปฏิรูปที่ 2 กำหนดให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่ว น
ราชการเป ็นประจำท ุกป ี และรายงานผลการปฏ ิบัต ิต ่อผ ู ้บังคับบัญชาตามระยะเวลาท ี ่กำหนด รวมถ ึงมีมติ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24 
สิงหาคม 2563 แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 39 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เห็นชอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดำเนินการเร่ืองการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ส่วน
ราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานรัฐที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ทำ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ 1 หน่วยงาน ตามกรอบการประเมินฯ ที่กำหนด และเพื่อเป็นการ
ส ่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาลและเพื ่อขับเคล ื่อนการยกระด ับคะแนนดัชนี ้การรับรู้การทจุริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในประเด็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต คือ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ในข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ 
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ดังน้ัน เพื่อเป็นการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างตระหนักในเร่ืองการ
การป ้องกันการท ุจริต มีแผนบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อ ง เป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการกำหนดมาตรการ กลไกใหม่ 
และระบบในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเน่ือง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยีแห่งช าติ 
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(สวทช.) จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
น้ีได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบการประเมินด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในหัวข้อ “กระบวนการการให้การรับรองโครงการวจิัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ของกระบวนงานการรับรองโครงการวิจัย ซึ่งเป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของ สวทช. 
ที่สวทช. มุ ่งสร้างเสริมการว ิจ ัย  พัฒนา ออกแบบ และว ิศวกรรม ( Research Development Design and 
Engineering) จนสามารถถ ่ายทอดไปส ู่การใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส ่งเสริมด้านการพัฒนา
กำลังคน (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน ว และ ท ที่จำเป็น เพื่อ
สร้างข ีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให ้ม ีระบบบริหารจัดการภายใน ท ี่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน 

 
ขอบเขตการประเมนิความเส่ียงการทุจริต 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจรติ 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. การระบุความเสี่ยง 

 2. การประเมินสถานะความเสี่ยง 

 3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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การประเมินความเส่ียงการทุจรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตน้ัน สวทช. ได้มีการวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาของการ
ดำเนินงาน เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังน้ี 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 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. ศึกษาทำความเขา้ใจคู่มือแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงการทุจรติ การจดัทำมาตรการป้องกันความเสีย่งการ
ทุจริต สำหรับภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน (ฉบับเดือน 
ก.พ. 2563) 

            

2. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

            

3. ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือทำความเข้าใจถึง
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการ
พิจารณาถ ึงกระบวนงานที ่จะนำมาประเมินฯ โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงของสายงานบรหิาร สายงานกลยุทธ์ ฝา่ย
กลย ุทธ ์บ ุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ ่ายติดตาม
ประเมินผลองค์กร เข้าร่วมการประชุม 

            

4. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายติดตาม
ประเมินผลองค์กร จัดประชุมหารือทำความเข้าใจ กับ
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนงานดังกล่าว คือ  
ฝ่ายบริการทางการเงินเพ่ือนวัตกรรม 

            

5. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายบริการ
ทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ร ่วมกนัดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1) โดยมีกำหนดส่งไปยัง 
ศปท.อว. วันที่ 1 มี.ค. 2564 

            

5. หน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสีย่งการทุจรติ 
พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 2) โดยมีกำหนดสง่ไป
ยัง ศปท.อว. วันที่ 2 ส.ค. 2564 

            

 

 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการดำเนนิงาน 
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ผลการดำเนินงาน 

1. ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทจุริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน (ฉบับเดือน ก.พ. 2563) 

 ตามหนังสือเลขที่ อว 0217/ว6000 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. สป.อว.) แจ้งตามสำนักง าน 
ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 39 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขอให้หน่วยงานดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำ
การประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ในด้านใดด้านหน่ึง ตามแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต โดยมีกำหนดส่ง รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564  
และรอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทั้งน้ีฝ่าย
กลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สายงานบริหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ ในการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ร่วมกับฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร สายงานกลยุทธ์องค์กร 
และเพื่อให้มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างถูกต้อง จึงมีการศึกษารายละเอียดในคู่มือแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชน 
(ฉบับเดือน ก.พ. 2563) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน 
ป.ป.ท.) เพื่อทำความเข้าใจถึงระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่พื้นฐานขององค์ความรู้ วัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึง
ความเชื่อมโยงของขั้นตอนการประเมินมากยิ่งขึ้น 

 
2. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.อว.) ได้มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดในวันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 
โรงแรมเซ ็นจูรี ่  พาร์ค กรุงเทพฯ  โดยนางสาวสุณีย์ เล ิศเพียรธรรม ผ ู ้ช ่วยปลัดกระทรวงการอ ุดมการณ์ศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และมีวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ และจัดกระบวนการ
กลุ่ม จาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แก่ ว่าที่ ร.ท. เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาค รัฐ 
สำนักงาน ป.ป.ท. และทีมงาน มี 2 ช่วงบรรยาย คือ  

ช่วงที่ 1) บรรยายให้ความรู้ เร่ือง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤ ติมอบในส่วน
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ช่วงที่ 2) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนราชการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ทั้งน้ี สวทช. ได้ส่งตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1) นางสาวบัณฑิตา หล่อนิมิตดี ตำแหน่ง นักพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร  
2) นางสาวศุภิสรา นาโควงษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์   ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร  



5 
 

โดย สวทช. ได้ร่วมวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตในส่วนราชการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว. รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการประ เมินความ
เสี่ยงการทุจริต และสามารถนำกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปปรับใช้ในหน่วยงาน และสร้าง
มาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป 

  

 

 

 

 

 

3. ประชุมช้ีแจงร่วมกับผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจถึงกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการ
พิจารณาถึงกระบวนงานที่จะนำมาประเมินฯ  
 ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กรในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ได้จัดการประชุม
เพื่อชี้แจงข้อมูลแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจ ริต 
เพื่อให้มีเคร่ืองมือกำกับ สามารถขับเคลื่อนโครงการ และมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงก าร
ทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่จะนำมาประเมินฯ โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงของ สวทช. ได้แก่ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร (ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล) รองผู้อำนวยการ 
สวทช. สายงานกลยุทธ์ (ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. (นางพัชรียา กุลานุช) เข้าร่วมการ
ประชุม โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 ทั้งน้ีได้ข้อสรุปจากการประชุมพิจารณาถึงขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พบว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้
ให้ความสำคัญ คือ ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และที่ประชุมเห็นชอบ
ร่วมกันว่ากระบวนงาน “กระบวนการการรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300%” ของงาน
กระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสอบทานโดยสำนักตรวจสอบ
ภายในในปีน้ี มีกระบวนการที่ชัดเจน มีข้อมูลเบื้องต้นที่เพียงพอ และมีข้อสังเกตที่สามารถนำมาปรับปรุงได้ ดังน้ันการ
นำกระบวนการดังกล่าวมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะช่วยหน่วยงานวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงได้ชัดเ จน
ยิ่งขึ้น  

                         
4. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร จัดประชุมหารือทำความเ ข้าใจกับ
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนงานดังกล่าว คือ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวตักรรม 
 ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร จัดประชุมร่วมกับหน่วยง านเ จ้าของ
กระบวนงาน คือ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม โดยเป็นการสื่อสาร 
ทำความเข้าใจถึงข้อมูลและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการประเมินความเสี่ยงก ารทุจ ริต
ร่วมกัน โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการพิจารณาทบทวนข้อมูลอีกคร้ังโดยผู้อ ำนวยการฝ่ าย
บริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม 
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5. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ร่วมกันดำเนินการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1) โดยมีกำหนดส่งไปยั ง 
ศปท.อว. วันที่ 1 มี.ค. 2564 
 จากแนวทางขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต 9 ขั้นตอน น้ัน สวทช. ได้มีการดำเนินการในขั้นตอ นต่างๆ  
รายละเอียด ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

 มีการเตรียมข้อมูล แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุ จริต 
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (PM-
CO-RDI-01) โดยใช้เทคนิคการระดมสมองร่วมกัน การสัมภาษณ์ การถกเถียงหยิบประเด็นที่มีโอกาสเกิด มาเป็นวิธีการ
ช่วยระบุหาความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต 

 จากน้ันนำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาหารือร่วมกันใส่ไว้ในตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง ซึ่งเป็นการอธิบาย
รายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน โดยอธิบายรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงใหล้ะเอียดชัดเจนมากที่สุด  

 วิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาเบื้องต้นโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี  

 1)  Know Factor คือ เป็นความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว  
 2) Unknow Factor คือ เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ 

ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง 

ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาสเกิดความ

เสี่ยงการทุจริต  
โดยละเอียด 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know 
Factor 

Unknow 
Factor 

1 เจ้าของโครงการยื่นแบบคำ
ขอรับรองโครงการ 

เจ้าของโครงการแสดงหลักฐานข้อมูล
โครงการวิจัยที่เป็นเท็จ 

  

2 เจ้าหน้าที่ RDI 
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

2.1 เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านโครงการที่มีคุณสมบัติ
ไม่ครบตามที่กำหนด 

 
 

2.2 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น 

 
 

3 กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
องค์กรประเมินโครงการ  

3.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่
สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ 
เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของ
โครงการที่ประเมิน 

 

 

3.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ   
3.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น 
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ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาสเกิดความ

เสี่ยงการทุจริต  
โดยละเอียด 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know 
Factor 

Unknow 
Factor 

4 กรณีไม่ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินโครงการ เน่ืองจาก
เข้าหลักเกณฑ์พิเศษตามที่
กำหนด 

เจ้าหน้าที่ไม่ส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
แม้ว่าโครงการจะมีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์
พิเศษตามที่กำหนด  

 

 

5 คณะกรรมการพิจารณา
รับรอง 

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่
เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ 

 
 

5.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ 

 
 

5.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น 

 
 

6 ออกหนังสือรับรองแจ้ง
เจ้าของโครงการและ
กรมสรรพากร 

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองที่เป็นเท็จ เพื่อให้
เจ้าของโครงการได้ประโยชน์ 

 
 

 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง 

 ในขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต โดยนำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขัน้ตอนการปฏิบัติงานมาประเมินเพื่อแยก
สถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร (สีเขียว เหลือง ส้ม แดง) โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟ
จราจร มีดังน้ี 

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี ่ยงระด ับปานกลาง และสามารถใช ้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่ รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
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ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาสเกิด

ความเสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 เจ้าของโครงการยื่นแบบคำขอ
รับรองโครงการ 

เจ้าของโครงการแสดงหลักฐานข้อมูล
โครงการวิจัยที่เป็นเท็จ         

2 เจ้าหน้าที่ RDI 
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

2.1 เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านโครงการที่มี
คุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด         

2.2 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น         

3 กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร
ประเมินโครงการ  

3.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม 
ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของ
โครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาของโครงการที่ประเมิน 

        

3.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ         

3.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการ
ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น         

4 กรณีไม่ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญประเมิน
โครงการ เน่ืองจากเข้าหลักเกณฑ์
พิเศษตามที่กำหนด 

เจ้าหน้าที่ไม่ส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน แม้ว่าโครงการจะมีคุณสมบัติไม่
เข้าหลักเกณฑ์พิเศษตามที่กำหนด  

        

5 คณะกรรมการพิจารณารับรอง 5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่
เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของ
โครงการ 

        

5.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ         

5.3 คณะกรรมการนำความลับของ
โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอืน่         

6 ออกหนังสือรับรองแจ้งเจ้าของ
โครงการและกรมสรรพากร 

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองที่เป็นเท็จ 
เพื่อให้เจ้าของโครงการได้ประโยชน์        

 
ข้ันตอนที่ 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

 ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง
มากที่เป็นสีส้มและแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มี
ค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังน้ี 

 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานน้ันๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนน้ัน เป็น 
MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ 
MUST คือค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
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  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนน้ันเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่
อยู่ในระดับ 1 เท่าน้ัน 

 3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
  ก ิจกรรมหรือข ั้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นเกี ่ยวข้องก ับผู้ม ีส ่วนได ้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

ที่ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาส
เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดย

ละเอียด 

ระดับความ
จำเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

(จำเป็น X รุนแรง) 

1 เจ้าหน้าที่ RDI 
ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น 

1.1 เจ้าหน้าที่นำความลับของ
โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอืน่ 3 3 9 

2 กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกองค์กร
ประเมินโครงการ  

2.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่
เหมาะสม ที่สามารถเอื้อประโยชน์
ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของ
โครงการที่ประเมิน 

2 2 4 

2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกบั
โครงการ 2 2 4 

2.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของ
โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอืน่ 3 3 9 

3 คณะกรรมการ
พิจารณารับรอง 

3.1 องค์ประกอบของ
คณะกรรมการไม่เหมาะสม เอื้อ
ประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ 

2 2 4 

3.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วน
เสียกับโครงการ 

2 2 4 

3.3 คณะกรรมการนำความลับของ
โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอืน่ 3 3 9 
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ข้ันตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 4 นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงก าร
ทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณา
จากข้อมูลปัจจุบันว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงใดไว้บ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน 
ซึ่งทำให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง โดยมีคำอธิบายคำนิยาม ไว้ดังน้ี 

 ระดับดี หมายถึง การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน
ระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 ระดับพอใช้ หมายถึง การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสยีหายจากความเสี่ยงอยา่ง
มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 ระดับอ่อน  หมายถึง การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เน่ืองจากมีความหละลวมและไม่มีประสิทธิผล 
การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลวา่จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน มีดังน้ี 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติใน
ปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี 3 
พอใช้ 5 หรือ 6 
อ่อน 7 หรือ 8 หรือ 9 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาส 
เกิดความเส่ียงการทุจริต โดยละเอียด 

ประสิทธิภาพของ 
การควบคุมความเส่ียงฃ

การทุจริต 
ดี พอใช้ อ่อน 

1 เจ้าหน้าที ่RDI 
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 เจ้าหน้าที่นำความลบัของโครงการไปเปดิเผยแก่บคุคลอื่น 
ดี    

2 กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
องค์กรประเมินโครงการ  

2.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชีย่วชาญ
ในสาขาของโครงการที่ประเมิน 

ดี   

2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้สว่นเสียกับโครงการ  พอใช้  
2.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปดิเผยแก่บุคคลอื่น ดี   

3 คณะกรรมการพิจารณารับรอง 3..1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์
ให้กับเจ้าของโครงการ 

ดี   

3.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงการ  พอใช้  
3.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปดิเผยแก่บุคคล
อื่น 

ดี   
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ข้ันตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 5 นำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดการอธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาสเกิดความเสี่ยง
การทุจริต มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่
ในปัจจุบันและมาตรการน้ันยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาการจัดทำมาตรการ โดยมีมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในคร้ังน้ีด้วย 

 ทั้งน้ี สวทช. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจ ริตที่
กำหนดไว้ และได้จัดส่งให้ ศปท.อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด และส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อย
แล้วในวันที่ 1 มีนาคม 2564 รายละเอียด ดังน้ี 

 

 
แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 

รอบท่ี 1 แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 

รายช่ือหน่วยงาน 
ในกำกับ ศปท. 

ระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน 
หน่วยงานอื่น 

กทม.  

ช่ือกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ด้าน 
1  2  3* 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

1 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

 
การรับรองโครงการวิจัย 

 
1 กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
  
     * ด้านที่ 1  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
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แบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจรติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจรติ กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

 เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจรติ 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต)  
 
1. เจ้าหน้าที ่RDI ตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้น 

1.1 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
1.1.1 มีการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กรในการรักษาความลับขององค์กรใน
สัญญาจ้าง 
1.1.2 มีการกำหนดสทิธิ์เจ้าหนา้ทีน่ักวิเคราะห์ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโครงการ
ในระบบ RDC Online 
 

เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจรติ 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต) 
 
2. กรณีให ้ผู ้ เชี ่ยวชาญภายนอกองค์กร
ประเมินโครงการ 

2.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม 
ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจา้ของโครงการ
ได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา
ของโครงการที่ประเมิน 
 

2.2 ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญมีส ่วนได ้ส ่วนเสียกับ
โครงการ 

 
 

2.2 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการ
ไปเปิดเผยแก่บคุคลอืน่ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 
2.1.1 มีเกณฑ์การคัดเลอืกคุณสมบตัิของผู้เชีย่วชาญที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ  
2.1.2 พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูเ้ชีย่วชาญจากฐานขอ้มูลผูเ้ชี่ยวชาญของหน่วยงาน 
2.1.3 มีการอนมัุติแต่งตั้งรายชือ่ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บริหารทีสู่งขึ้นไป ๓ ระดับ 
 
 
2.2.1 มีการระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในเอกสารการจ้าง (TOR) ได้แก่ ต้องไม่
เป ็นท ี่ปร ึกษาหรือหุ ้นส่วน หร ือมีผลประโยชน์อื ่นใดในโครงการว ิจัยฯ ของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนทีข่อรบัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
 
2.2.3 เพ่ิมการระบุเรือ่งการมีส่วนได้ส่วนเสยีในแบบประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
2..3.1 ให ้ผ ู้ เชี ่ยวชาญยืนยันการเก็บรักษาความลับของข ้อมูลโครงการในแบบ
ประเมินโครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (F-CO-RDI-๐๔) 
 
2.3.2 มีการกำหนดสิทธิ์ผูเ้ชี่ยวชาญในการเขา้ถึงข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ 
RDC Online 
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ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจรติ กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจรติ 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสีย่งการทจุริต) 
 
3. คณะกรรมการพิจารณารบัรอง 

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่
เหมาะสม เอื้อประโยชนใ์ห้กับเจา้ของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 คณะกรรมการมีส ่วนได ้สว่นเสียกับ

โครงการ 
 
 
 

3.3 คณะกรรมการนำความลบัของโครงการ
ไปเปิดเผยแก่บคุคลอืน่ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
3.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสดัสว่นบคุลากร สวทช. และบคุคลภายนอก 
อย่างละครึง่ 
3.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีการแต่งตั ้งบุคลากรผู ้ม ีความรู ้ความ
เช ี ่ยวชาญจากหลายสาขาว ิชา และจากหลายองค์กรระดับประเทศ เช่น 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย -
เยอรมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เป็นต้น 
3.1.3 การพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการมีการอ้างอิงผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกประกอบ 
 
3.2.1 คณะกรรมการมีการยนืยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีในที่ประชุมคณะกรรมการ
ก่อนการเริ่มพิจารณาโครงการ 
3.2.2 เพ่ิมการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูล
ที่เป็นความลับของคณะกรรมการ 
 
3.3.3 มีการระบุเรื่องการรกัษาความลบัในคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ  
3.3.2 มีการลงนามในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที ่ เป็นความลับของ
คณะกรรมการ 
 

  

 
ข้ันตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ในขั้นตอนที่ 6 เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 เป็น
การยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 
สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

สถานะ ขอบเขตคำนิยาม/ความหมาย 

สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตาม

มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้  
สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแต่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 มีการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กรในการ รักษา

ความลับขององค์กรในสัญญาจ้าง 
เจ้าหน้าที่อาจนำคว ามลับของ
โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอืน่  

   
2 มีการกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ในการเข้ าถึง

ข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online 
3 มีเกณฑ์การค ัดเล ือกค ุณสมบัต ิของผ ู้ เช ี่ยวชาญที่

เหมาะสมในแต่ละโครงการ  
คุณสมบ ัต ิของผู ้ เชี ่ยวชาญไม่
เ ห มาะส ม  ซ ึ ่ ง อ าจจะ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ 
เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาของโครงการที่ประเมิน 
 

 
   4 พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญจาก ฐานข้ อมูล

ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน 
5 มีการอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บ ริห ารที่

สูงขึ้นไป 3 ระดับ 
6 มีการระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในเอกสารการจ้าง 

(TOR) ได้แก่ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน หรือมี
ผ ล ป ระ โ ย ช น ์ อ ื ่ น ใ ด ใ นโ ค รงก ารว ิ จ ั ย ฯ  ข อ ง
ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี 

ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ 
    

7 ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันการเก็บรักษาความลับของข้อมูล
โครงการในแบบประเมินโครงการว ิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (F-CO-RDI-04) 

ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญนำความล ับของ
โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอืน่ 

 
 
 

   
8 มีการกำหนดสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อมูลของ

แต่ละโครงการในระบบ RDC Online 
9 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีสดัส่วนบคุลากร 

สวทช. และบุคคลภายนอก อย่างละคร่ึง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ใหก้บั
เจ้าของโครงการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

10 มีองค ์ประกอบของคณะกรรมการมีก ารแต ่ง ตั้ ง
บุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา 
แ ล ะจาก ห ล าย อ งค ์ ก รร ะด ั บ ป ระ เท ศ  เ ช่ น 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบ ันไทย -เยอรมัน สถาบ ันว ิจัย
ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ศ ูนย ์ความเป็นเล ิศด้านช ีววิทยาศาสตร์ (องค ์การ
มหาชน) (TCELS) เป็นต้น 

11 มีการพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมก ารมี
การอ้างอิงผลการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญภาย นอก
ประกอบ 
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ที่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
12 คณะกรรมการมีการยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่

ประชุมคณะกรรมการก่อนการเร่ิมพิจารณาโครงการ 
คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการ    

13 มีการระบ ุเรื ่องการรักษาความล ับในคำส ั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ  

คณะกรรมการนำความลับของ
โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอืน่ 

   14 มีการลงนามในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่
เป็นความลับของคณะกรรมการ 

 

ข้ันตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 6 แยกเป็น 3 สถานะ หากเป็นสถานะความเสี่ยง
การทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการเพิ่มเติม และนำไปทำระบบบริหารความเสี่ยง โดย
รายละเอียดสถานะ มีดังน้ี 
 1) สถานะสีแดง  : เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 2) สถานะสีเหลือง  : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 3) สถานะสีเขียว  : ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 
 
ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

 จากแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม” ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร และงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ได้จัดการประชุมหารือเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และทบทวนมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีการดำเนินการอยู่แล้วน้ัน พบว่ายังไม่มีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
เกิดขึ้น แต่เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการที่เข้มแข็งและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันพัฒนามาตรการ/กิจก รรม /
แนวทางใหม่ ที่สามารถนำมาดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อนำมาสู่ เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตได้ ทั้ง น้ีจากการ
ประชุมหารือร่วมกัน สรุปเป็นมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง โดยมี 2 ประเด็น ได้แก่ 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  
ที่หน่วยงานมีการดำเนินการเพิ่มเติม 

ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแกบุ่คคล
อื่น 

เพิ่มการระบุเร่ืองการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คณะกรรมการมีส่วนไดส้่วนเสียกับโครงการ เพิ่มการระบุเร่ืองการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบฟอร์มคำ
รับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ 
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ข้ันตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 ในขั้นตอนน้ีเป็นการจัดทำรายงานสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงก ารทุจ ริตต าม
ขั้นตอนที่ 7 โดยมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ (สี) ใด ทั้งน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที่ 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 มีการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กรในการรักษาความลับ
ขององค์กรในสัญญาจ้าง 

  

2 มีการกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ในการเข้าถึงข้อมูลของ
แต่ละโครงการในระบบ RDC Online 

  

3 มีเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในแต่
ละโครงการ 

  

4 พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลผู้ เชี่ยวชาญ
ของหน่วยงาน 

  

5 มีการอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บริหารที่สูงขึ้นไป 3 
ระดับ 

  

6 มีการระบุคุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชาญในเอกสารการจ้าง (TOR) 
ได้แก่ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์อื่นใด
ในโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ขอ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 

  

7 ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันการเก็บรักษาความลับของข้อมูลโครงการใน
แบบประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตก รรม 
(F-CO-RDI-04) 

  

8 มีการกำหนดสิทธ ิ์ผู ้ เช ี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ
โครงการในระบบ RDC Online 

  

9 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนบุคลากร สวทช. และ
บุคคลภายนอก อย่างละคร่ึง 

  

10 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีการแต่งตั้งบุคลากรผู้มีความรู้
ความเช ี ่ยวชาญจากหลายสาขาว ิชา และจากหลายองค์กร
ระด ับประเทศ เช ่น กรมสรรพากร กรมบ ัญช ีกลาง สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เป็นต้น 

  

11 มีการพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการมีการอ้างอิงผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกประกอบ 
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ที่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

12 คณะกรรมการมีการยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ป ระชุม
คณะกรรมการก่อนการเร่ิมพิจารณาโครงการ 

  

13 มีการระบุเร่ืองการรักษาความลับในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   
14 มีการลงนามในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข ้อมูลท ี ่เป็น

ความลับของคณะกรรมการ 
  

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีการดำเนินการเพิ่มเติม 
15 เพ ิ ่มการระบ ุเรื่องการมีส่วนได ้ส ่วนเส ียในแบบประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
  

16 เพิ่มการระบุเร่ืองการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบฟอร์มคำ รับ รอง
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ 

  

 



18 
 

ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้งน้ีการส่งรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนดการให้ส่งภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564  

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

 จากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานวางแผนและพัฒนาที่จะมีการดำเนินการเพิ่มเติม คือการ 
“เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบประเมินของผู้เช่ียวชาญ” และการ “เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้
ส่วนเสียในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ” ทั้งน้ีเพื่อให้การดำเนินงานในการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยฯ รวมถึงการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัต ิอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการเอกชนที่
ขอรับบริการจากหน่วยงาน จึงเกิดเป็นมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางใหม่ ที่มีการระบุสาระสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูล
ความลับ และการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ละบทบาทของบุคลากร
ที่จะปฏิบัติงาน ดังแสดงใน เอกสารแนบ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ช่ือแผนบริหารความ
เสี่ยง 

“กระบวนการการให้การรบัรองโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม”  

เหตุการณ์ความเสี่ยง 1) ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บคุคลอืน่ 
2) คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 

สถานะการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
  เร่ิมดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
  ดำเนินการแล้ว 

ผลการดำเนินงาน 1) พัฒนาเอกสารคำรับรองรักษาความลับและรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
บทบาทผู้เช่ียวชาญ  
โดยเพิ ่มรายละเอ ียดในส่วนท้ายเอกสาร ในประเด ็นการให้คำรับรองว ่าไม่ม ีสว่น
เกี่ยวข้องกับกับเจ้าของโครงการในบทบาทที่ปรึกษา และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ใน
โครงการวิจัยฯ 
ในเอกสาร : แบบประเมินสำหรับคำขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ไดจ่้ายไปเพื่อทำการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) พัฒนาเอกสารคำรับรองรักษาความลับและรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
บทบาทคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/คณะทำงานฯ  
โดยเพิ่มรายละเอียดในส่วนที่ 2 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในประเด็น
การให้คำรับรองว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโ นโลยีแ ละ
นวัตกรรม จะแจ้งให้ที่ประชุม/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่ชักช้า และของด
เสียงลงมติในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว 
ในเอกสาร :  “คำรับรองการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเปิดเผยความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
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เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

ตัวอย่างเอกสารที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 
1. แบบประเมินสำหรับคำขอรับการรับรองโครงการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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2.  คำรับรองการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในโครงการวจิัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

 


