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 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต  
ชื่อหน่วยงาน สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑. ช่ือโครงการ จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ 
๒. งบประมาณ ๓,๒๖๘ ล้านบาท     วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก  
   ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันทีผู้่วา่จ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเร่ิมดำเนินงานตามสัญญา 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบท่ี ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
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๑ 
 

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่พัสดุรับรายการขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) 
โครงการ "จ้ างจัดหาระบบครุภัณ ฑ์ โรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอ     
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ" ในระบบ ERP 
 
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต  
เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสาร TOR เอื้อต่อ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์ฯ ได้รับคัดเลือกเข้า
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้ อ             
จัดจ้างภาครัฐ  โดยในการประชุมทุกขั้นตอน 
จะต้องเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุก
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง ตามที่ คณ ะกรรมการความร่ วมมื อ ป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต 
(คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ได้ออกประกาศกำหนดแนวทางและ
วิธีการในการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม 
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำรายงาน โดยมีผล
บังคับ ตั้งแต่วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  
สวทช. ได้แจ้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไป เพือ่ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณา
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้  
โครงการฯ ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการจัดทำ
ข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้มีการลงนามใน
ข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง สวทช. และคณะผู้
สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะผู้สังเกตการณ์ฯ ได้เข้า
ร่วมสั งเกตการณ์ ในกระบวนการจัด ซ้ือจัดจ้ างตลอด
ระยะเวลาของโครงการและทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง จนถึงสิ้นสุดสัญญา ซึ่งรวมถึงขั้นตอนดังนี้   
(๑) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (๒) การกำหนดราคา
กลาง  (๓) การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาการตรวจสอบ
เอกสารข้อเสนอทางเทคนิคและราคา การต่อรองราคา (๔) การ
จัดทำสัญญา (๕) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ตามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
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   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ สวทช. ได้มีการเชิญคณะผู้
สังเกตการณ์ฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์รวม ๗ ครั้ง ดังนี ้
(๑ ) ประชุมพิ จารณ าร่างสัญญ าจ้ างจัดหา เมื่ อวันที่  ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
(๒) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
(๓) ลงนามสัญญาโครงการ เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
(๔) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
(๕) Kick off โครงการจัดหา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
(๖) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
(๗) ประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการระบบครุภัณฑ์โรงงาน

ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
นับตั้งแต่มีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน ๒ ฝ่าย 
ระหว่าง สวทช. และคณะผู้สังเกตการณ์ ได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันต้ังแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จนถึง
การบริหารสัญญา ครอบคลุมตลอดกระบวนการของการ
จัดซ้ือจัดจ้างรวม ๒๗ คร้ัง 

๒ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต  
๒.๑) คณะกรรมการจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้ประกอบการที่จะจ้าง 
๒.๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่จะจ้าง 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
๑) สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับประชาชนรับรู้
รับทราบ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
 
 
 

สูง สวทช. มีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการ
สำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐโดยให้ผู้เกี่ยวข้องและ
ภาคประชาชนสามารถเข้ าถึ งและรับ รู้ ข้ อมู ลข่ าวส าร 
แนวนโยบาย รวมถึงรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้าง
ความรับรู้ ความเข้าใจ และการตรวจสอบความโปร่งใสของ
โครงการ โดยโครงการ จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟเนอร่ี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ๑ ระบบ มีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี ้
๑) ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เร่ือง รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดหา 
ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอร่ี ตำบลป่ายุบใน 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จากที่ สวทช. ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบ การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการพัฒนา
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: เมืองนวัตกรรมชีวภาพ 
(BIOPOLIS) ทั้ งนี้ เพื่ อให้การจัดหาระบบครุภัณฑ์ โรงงาน
ต้นแบบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ สวทช. 
จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ผู้ประกอบการ เพื่อมาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบฯ ในวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน
เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://www.eeci.or.th/news/ป ร ะ ก า ศ
สำนักงานพัฒนาวิท/ 
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   ๒) การประชาสัม พันธ์  พิ ธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอ
รีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ 
ระบบ กับคณะผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร สวทช. 
โยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โด ย เผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ผ่ า น เว็ บไซต์  
https://www.eeci.or.th/news/สวทช-อว-ลงนามความร่วมมื/ 
๓) เผยแพร่เอกสารแสดงข้อมูลโครงการ โดยเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้ (๑) ข้อมูล
โครงการ EECi (๒) รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำแผนท่ีนำ
ทางเทคโนโลยี เพือ่พัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  
(๓) รายงานการจดัทำแผนที่นำทางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไบ
โอรีไฟเนอรี (๔) แผนแม่บท การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (๕) รายงานฉบับสมบรูณ์ การ
จัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรมสตัว์น้ำ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ https://www.eeci.or.th/ข่าวสารและสื่อ/เอกสาร
แสดงข้อมูลโครงกา/ 

 ๒) กำหนดให้ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่จำเป็น 
คือ ต้องมีการจัดทำนโยบาย และแนวทางป้องกัน
การทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 สวทช. ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายจัดให้มีนโยบายและ
แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๔ 
ของประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทจุริต เรื่อง 
มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 ๓) มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของโครงการ 
เนื่องจากทำให้เกิดการตรวจสอบกระบวนการ
ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการผ่านผู้
สังเกตการณ์และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
 

 ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคา สวทช. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการร่วมกับ ผู้ประกอบการ และ
ผู้สังเกตการณ์ ได้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพื่อแสดงเจตจำนง
ที่จะใช้หลักการทางคุณธรรมเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างทุกฝ่าย อันจะเกิดผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปลอด
จากการทุจริต เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 
โดยข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ
ความ

เสี่ยงการ
ทุจริต 

ผลการดำเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

   ๑) ผู้ประกอบการมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตที่ระบุอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
และแผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกระดับทราบ  
หลักฐาน  - เอกสารประกาศนโยบายและแนวทางการป้องกัน

การทจุริตในการจัดซือ้จัดจ้าง  
- คูม่ือกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

๒) มีการกำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้กระทำการ
ทุจริต 
หลักฐาน  - ข้อบังคับเกีย่วกับการทำงานบริษัทฯ 
๓) มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การทุจริต 
หลักฐาน  - เอกสารประกาศนโยบายและแนวทางการป้องกัน

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
- คูม่ือกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
- ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

๔) มีบุคคลหรือหน่วยงานภายในรับผิดชอบดำเนินการในการ
ป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน 
หลักฐาน  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

- Procurement Policy 
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและ
แนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ แนว
ทางการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้
มี จะต้องมีการดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

 ๔) ดำเนินการจัดจ้าง Engineering Supervision 
Consultant (ESC) เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน 
เพื่อกลั่นกรองเนื้องานตามงวดงานก่อนที่คู่สัญญา
ส่งมอบงาน 

 สวท ช . ได้ ด ำ เนิ นการจั ด จ้ า ง  Engineering Supervision 
Consultant (ESC) เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาในการควบคุมงานด้าน
การออกแบบวิศวกรรม การจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ และการ
ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ ตลอดจนตรวจสอบและควบคุม
แผนงาน/กิจกรรมอื่นๆ ของสัญญาจ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่  
ทั้งนี้ ได้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญาไวใ้นระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government 
Procurement : e – GP)  บนเวบ็ไซต์ 
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
ช่ือโครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคมุงานด้านการออกแบบวิศวกรรม
โรงงานต้นแบบไบโอรไีฟเนอรี่ใน EECi  
เลขท่ีโครงการ  : ๖๔๑๒๗๐๗๓๘๔๐  

 
 



ตวัอย่างเอกสารประกอบ 
ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

 
๑) โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์ฯ ได้รับคัดเลือกเข้าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  โดยในการประชุมทุกขั้นตอน จะต้องเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกคร้ัง 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร แจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจดัจ้างในการเข้าร่วมจดัทำข้อตกลงคุณธรรม 
 

๒) สื่อสารข้อมลูที่จำเป็นให้กับประชาชนรับรู้รับทราบ เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศ สวทช. เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดหา ระบบครุภณัฑ์โรงงานต้นแบบฯ 
 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.eeci.or.th/news/ประกาศสำนกังานพัฒนาวิท/ 

 

 



 

 

 

 

  
 

พิธีลงนามข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร สวทช. โยธี กระทรวง อว.  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.eeci.or.th/news/สวทช-อว-ลงนามความร่วมมื/ 

 

 

 

 

 

 

  

เผยแพรเ่อกสารแสดงข้อมูลโครงการ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.eeci.or.th/ข่าวสารและสื่อ/เอกสารแสดงข้อมูลโครงกา/ 

 
๓) มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพ่ือเป็นการยกระดับความโปร่งใสของโครงการ เนื่องจากทำให้เกิดการ
ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการผ่านผู้สังเกตการณ์และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

 

  

 

 

 

 
ข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
(ระหว่างหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผูส้ังเกตการณ์) 



๔) กำหนดให้ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่จำเป็น คือ ต้องมีการจัดทำนโยบาย และแนวทางป้องกันการทุจริตในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ลา้นบาทขึ้นไป 
 

๕) ดำเนินการจัดจ้าง Engineering Supervision Consultant (ESC) เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน เพ่ือกลั่นกรองเนื้องานตาม
งวดงานก่อนที่คู่สัญญาส่งมอบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้ง Engineering Supervision Consultant (ESC) ในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 


