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การประเมินความเสี่ยงทุจริต 

หลักการและเหตุผล 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาและจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ        
มิชอบในส่วนราชการ ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการทุจริต (ศปท.) ของหน่วยงานต่างๆ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่ม
และขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้นมีกรอบแนวความคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื ่อว่า
สามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบและนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับ คือ 
แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ทั้งนี้การนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะ
ไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะ
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  

 
วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 
 2) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพ่ือยับยั้งการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 4) เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  

3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 3. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
การกำหนดกระบวนงานหรือโครงการที่หน่วยงานต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามประเภทลักษณะหน่วยงาน ดังนี้ 

 ประเภทท่ี 1 หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า 
 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน 1 กระบวนงาน/โครงการ 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 ประเภทท่ี 2 รัฐวิสาหกิจ 
 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
 (1) รัฐวิสาหกิจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ให้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
จำนวน 5 โครงการ หรือสัญญางบประมาณปี พ.ศ. 2565 (กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่า 5 โครงการ/สัญญา ให้ทำ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ได้จำนวนโครงการมากที่สุด) 
 (2) รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ 

 ประเภทท่ี 3 องค์การมหาชน (สวทช. เป็นหน่วยงานอยู่ในประเภทดังกล่าว) 
 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด 
จำนวน 1 โครงการ 

 ประเภทท่ี 4 หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ 
 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด 
จำนวน 1 โครงการ 

 ประเภทท่ี 5 จังหวัด 
 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด 
จำนวน 1 โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค 

 ประเภทท่ี 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (1) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 
ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ 
 (2) สำนักงานเขตใน กทม. 50 เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการ
ให้บริการ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  2558 ให้คัดเลือก                 
1 กระบวนงาน 
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แผนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น สวทช. ได้มีการวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาของการ
ดำเนินงาน เพ่ือเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การประเมนิ
ความเสีย่งการทจุรติของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            

2. ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

            

3. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร จัดประชุมหารือ
เพื่อทำความเข้าใจถึงกรอบการประเมินความเสี ่ยงการ
ทุจริต และดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนงานที่จะนำมา
ประเมินฯ กับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนงาน
ดังกล่าว คือ ฝ่ายพัสดุ 

            

4. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายพัสดุ 
ร่วมกันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำ
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
(รายงานรอบท่ี 1)  

            

5. หน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบท่ี 2) โดยมีกำหนดส่งไป
ยัง ศปท.อว. วันท่ี 1 ก.ค. 2565 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
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วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ก่อนทำการประเมินความเสี่ยง สวทช. ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้าน
ผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 

 1) กำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

 พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะ
เป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้ง ต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้ง ต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้ง ต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี 

 2) กำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact)  

 พิจารณาโดยการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยกำหนดลักษณะเป็น
ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง 

และสังคมให้ความสนใจ 
3 สำนักงานตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน สวทช.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) (หน่วยตรวจสอบจากภายนอก) เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
2 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
1 แทบจะไม่มี 
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3) กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 
5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

  1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
• สีเขียว  หมายถึง   ความเสี่ยงระดับต่ำ 
• สีเหลือง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
• สีส้ม  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
• สีแดง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ของความเสี่ยง
การทุจริต ด้วยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาเบื้องต้นโดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

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

ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด  

ในการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาได้จากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ 
โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่า
อยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในข ั้นตอนที่ 1 โดยระบุรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 
1 เจ้าหน้าที ่พัสดุร ับรายการขอ

ซื้อ/ขอจ้าง (PR) โครงการ "จ้าง
จ ัดหาระบบครุภ ัณฑ์โรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่า
ยุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 1 ระบบ" ในระบบ ERP 

เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสาร TOR เอื้อต่อ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

2 ดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

2.1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการ
ตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบการ
เจ้าใดเจ้าหนึ่ง หรือไม่ได้มีการสืบราคากลาง 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

2.2) คณะกรรมการจัดจ้างมีส่วนได้เส ียกับ
ผู้ประกอบการที่จะจ้าง 

3 3 9 
(สูง) 

2.3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่จะจ้าง 

3 3 9 
(สูง) 

2.4) คณะกรรมการจัดจ้าง เจรจา ต่อรอง       
ตกลงกันกับคณะกรรมการตรวจร ับพัสดุ 
เพ่ือให้มีการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ 

2 2 4 
(ต่ำ) 

2.5) การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดซื ้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

2.6) การพิจารณาความเห็นร่างขอบเขตของ
งานฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร อาจ
ใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ 

2 2 4 
(ต่ำ) 

2.7) เจ้าหน้าที่พัสดุนำข้อมูลที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ 

3 3 9 
(สูง) 

2.8) เจ้าหน้าที่พัสดุฮั ้วกับผู้ประกอบการ โดย
การตรวจสอบเอกสารและข้อมูลโครงการ และ
ให้ความเห็นที่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

2 3 6 
(ปานกลาง) 
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ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 
3 บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 3.1) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาที่เอ้ือประโยชน์

ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์ 
2 2 4 

(ต่ำ) 
 3.2) เจ้าหน้าที่พัสดุ ประวิงเวลาในการจัดทำ

สัญญา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ 
และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์ 

1 1 1 
(ต่ำ) 

 3.3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ 
TOR ที่ตั้งไว้ หรือตรวจรับงาน ในขณะที่งาน
ยังไม่เสร็จ หรือยังไม่ส่งมอบงาน 

2 3 9 
(ปานกลาง) 

 3.4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ
งานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน 

2 2 4 
(ต่ำ) 

 3.5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประเมิน
ผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประเมินที่ดี 

1 1 1 
(ต่ำ) 

 3.6) เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้า เพื่อใช้
เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน
กับผู้ประกอบการ 

1 1 1 
(ต่ำ) 

 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ
หรือโครงการที ่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in Place) มาทำการประเมินว่ามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม 
(Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความ
เสี่ยงที่ประเมินไว้ ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ ดังนี้ 

ระดับ 
คำอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับท่ี
สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็
ควรมีการปรับปรุง เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่
ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
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 ทั้งนี้ สวทช. ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเลือกความเสี่ยงการ
ทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตก่อน และเลือกความเสี่ยงที่อยู่ในโซน
สีส้ม เหลือง ในลำดับต่อมา และได้ดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ควรจะ
จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตซึ่งจำเป็นกับกระบวนงานมากที่สุด โดย สวทช. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล
และสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ และได้จัดส่งให้ ศปท.อว. เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด และส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้ 
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 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ชื่อหน่วยงาน สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. ช่ือโครงการ จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ 
2. งบประมาณ 3,268 ล้านบาท     วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก  
   ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเร่ิมดำเนินงานตามสัญญา 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
3. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบท่ี 1                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 

เจ้าหน้าที ่พัสดุรับรายการขอซื ้อ/ขอจ้าง (PR) 
โครงการ "จ ้างจ ัดหาระบบคร ุภ ัณฑ์โรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอ     
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ" ในระบบ ERP 
 
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต  
เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสาร TOR เอื ้อต่อ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

ปานกลาง โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์ฯ ได้รับคัดเลือกเข้า
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการ
ความร ่วมมือป้องกันการทุจร ิตในการจัดซื้อ             
จัดจ้างภาครัฐ  โดยในการประชุมทุกขั ้นตอน 
จะต้องเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุก
ครั้ง 

2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
พ.ศ. 2560 
 
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต  
2.1) คณะกรรมการจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้ประกอบการที่จะจ้าง 
2.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่จะจ้าง 

สูง 1) สื ่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับประชาชนรับรู้
รับทราบ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
2) มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของโครงการ 
เนื ่องจากทำให้เกิดการตรวจสอบกระบวนการ
ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการผ่านผู้
สังเกตการณ์และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
3) กำหนดให้ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่จำเป็น 
คือ ต้องมีการจัดทำนโยบาย และแนวทางป้องกัน
การทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) ดำเนินการจัดจ้าง Engineering Supervision 
Consultant (ESC) เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน 
เพื่อกลั่นกรองเนื้องานตามงวดงานก่อนที่คู่สัญญา
ส่งมอบงาน 

 
 

 
  

เอกสารหมายเลข 1 
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ช่ือโครงการ จ้างจัดหาระบบครุภณัฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอร่ี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ 
งบประมาณ 3,268 ล้านบาท  วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก  
ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเร่ิมดำเนินงานตามสัญญา 
               เงินงบประมาณ                                 เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง 
                เข้าร่วมโครงการ IP                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ CoST                      มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน 
คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ  

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอร่ี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ 3,268,000,000.00 

1 แบบวิศวกรรมพื้นฐานระบบ 
ไบโอรไีฟเนอรี่ แบบ Non-GMP  
1 งาน 

   

2 แบบวิศวกรรมพื้นฐานระบบ 
ไบโอรไีฟเนอรี่แบบ GMP 1 งาน 

   

3 อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ 
(Laboratory Analytical 
Instrument) 1 งาน 

   

4 เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบตัิการสำหรับ
อาคาร Non-GMP และ GMP และ 
Chiller Plant 1 งาน 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,268,000,000.00 
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