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รายงานการประชุม 
เรื่อง การวางระเบียบประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น๖ อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม  5 
 

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

๑. นางอุมาพร สุขม่วง   อวศ.   ประธาน  
๒. นางสาวอุราวรรณ  อุ่นแก้ว  รอง อวศ. 10 
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ รอง อวศ. 
๔. นายเดช บัวคลี ่   รก.ลสล. 
๕. นางสาวปัทมา นพรัตน์   รก.ผพศ. 
๖. นางสาวลดา  พันธ์สุขุมธนา  ผสท. 
๗. นางเทพีวรรณ  จิตรวัชรโกมล  ผวว. 15 
๘. นางวรรณี  อู่ไพบูรณ์   รก.ผสผ. 
๙. นางจันทร์รัตน์  วรสรรพวทิย์  นว.ชพ. (แทน ผบร.)  
๑๐. นางสาวกานดา โกมลวัฒนชัย นว.ชพ. (แทน ผคอ.) 
๑๑. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์  นว.ชพ. (แทน ผอว.) 
๑๒. นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน  หฝ.บค.   เลขานุการ 20 
๑๓. นางสาวกัญญาณี  พัตตานนท์  นิติกร ปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวพิราวรรณ  พวงกุหลาบ นิติกร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวน ้าค้าง  สอนค้าแดง  หฝ.พด. 
 25 
เริ่มประชุม     เวลา ๑๓.๓๐  น.   

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

  วศ. มีประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ30 
ความโปร่งใส โดยประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ วศ. มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จึงก้าหนดนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของ
บุคลากร ควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ด้วยนโยบาย ๖ ด้าน ดังนี  ๑) ด้านความโปร่งใส 
๒) ด้านความพร้อมรับผิด ๓) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน35 
องค์กร ๕) ด้านคุณธรรมการท้างานในหน่วยงาน ๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จึงขอแจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบเพ่ือช่วยสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบนโยบายโดยทั่วกันด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ผู้บริหารช่วยสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบโดยทั่วกัน  

/ ๑.๒ ประกาศ... 



 หน้า  2/ ๑๓ 
 

๑.๒  ประกาศเจตจ้านงสุจริตของผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 40 
วศ. มีประกาศเจตจ้านงสุจริตของผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยประกาศเม่ือวันที่ ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
ท้าให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตทั งในเชิงนโยบายและการประพฤติมิชอบ  จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อ
ช่วยสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบนโยบายโดยทั่วกันด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ผู้บริหารช่วยสื่อสารใหบุ้คลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบโดยทั่วกัน 45 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 50 

๓.๑  การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตาม
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (บันทึก 
ศปท.วท. ที่ วท ๐๒๒๑/๘๙๑๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ) 

หฝ.บค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีบันทึกข้อความจาก ศปท.วท. ที่ วท ๐๒๒๑/๘๙๑๖ ลง55 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ ) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒  แจ้งว่า ส้านัก ป.ป.ท. ให้ทุกหน่วยงานด้าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ จ้านวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบ60 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใน ๓ ด้าน ได้แก่  

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ
หน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ )  

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่ 65 
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  

โดย ศปท. ให้รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ไปยัง ส้านักงาน ป.ป.ท. จ้านวน ๒ รอบ 
คือ รอบที่ ๑ ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ และรอบที่ ๒ ส่งผลการ
ด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  70 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 75 

บค.สล. ศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม และประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และยกตัวอย่างความเสี่ยงการทุจริตของ วศ. ใน ๓ ด้าน ในแต่ละด้านเพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณา ดังนี  
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ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ80 
หน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ) เช่น การด้าเนินการเพ่ือยื่นขอรับบริการ ซึ่ง วศ. มีคู่มือ
ส้าหรับประชาชนครอบคลุม ๖ ภารกิจ ตามพระราชบัญญัติอ้านวยความสะดวกฯ เป็นต้น 

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่ 
เช่น การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงานเข้าท้างาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า หรือ การให้สินบน 85 
ของขวัญ เป็นต้น 

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เช่น การจัดซื อจัดจ้าง การใช้น ้ามันรถยนต์ราชการน้าน ้ามันไปใช้ส่วนตัว การ
เบิกเงินราชการตามสิทธิที่เป็นเท็จ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
เป็นต้น 90 

รวมทั ง ได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยน้าประเด็นจากรายงานการวิเคราะห์การจัดซื อจัดจ้าง 
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาพบว่า วศ. มีความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ เพราะเป็นหน่วยงานรับวิเคราะห์ สอบเทียบ มีความจ้าเป็นใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื อจัดจ้างเกินห้าแสนบาทอาจจะเกิดปัญหาการก้าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้95 
เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเมื่อเข้า
กระบวนการจัดซื อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ท้าให้ไม่เกิด
การแข่งขัน และเกิดปัญหาการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
หรือรายละเอียดของงานซื อหรือจ้างที่ก้าหนดไว้ตามสัญญา และขอให้พิจารณาคู่มือแนวทางประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประกอบการพิจารณา 100 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้อง และใช้คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประกอบการพิจารณา โดยมติที่ประชุมเลือกด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ และเลือกกระบวนงาน การจัดซื อจัดจ้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มี
ราคาวงเงินงบประมาณการจัดซื อเกินห้าแสนบาท เพ่ือวางระบบการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และด้าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั นตอนตาราง ๑ – ๕  ดังเอกสารแนบ 105 
 
มติที่ประชุม   

๑. พิจารณาเลือกด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการภาครัฐ   

๒. เลือกกระบวนงาน การจัดซื อจัดจ้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ที่มีราคาวงเงินงบประมาณการจัดซื อ110 
เกินห้าแสนบาท  

๓. มอบหมายให้ บค.สล. ด้าเนินการจัดท้าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความ
เสี่ยงทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) โดยขอให้ประสานรายละเอียด กับ พด.สล. เพ่ือเพ่ิมเติม
ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนส่งให้ สป.วท. ต่อไป 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.    115 
          นางสาวกัญญาณี  พัตตานนท์  

ผู้จดรายงานการประชุม 
    นางชมพูนุท  หอมกลิ่นเทียน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


