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ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี 
 

โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต 
 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต  

Know Factor Unknown Factor 

๑ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ในสินค#าท่ีจะซ้ือให#เข#ากับ
บริษัทของตน หรือพวกพ#องได#เปรียบ หรือให#
เข#ากับยี่ห#อใดยี่ห#อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง หรือภาคเอกชนท่ีมีผลประโยชน:ทับซ#อน 
เม่ือเข#ากระบวนการจัดซ้ือจัดจ#างอาจเป;นความ
เสี่ยงให#ไม<มีผู#เสนอราคา หรือมีผู#เสนอราคา
เพียงรายเดียว ทําให#ไม<เกิดการแข<งขัน 

            √  

๒ การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการ
จัดซ้ือท่ีเหมาะสมถูกต#องตามกฎระเบียบ มี
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดในข้ันตอนนี้ได#แก< การ
ให#ข#อมูลการซ้ือแด<พรรคพวก/ญาติ เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน:ในการเสนอราคา รวมถึง
การปกปGดข#อมูล เช<น การปGดประกาศหรือ
เผยแพร<ข#อมูลข<าวสารล<าช#าหรือพ#นกําหนดการ
ยื่นใบเสนอราคา หรือเข#าข#างผู#ประมูลรายใด
รายหนึ่ง ทําให#เกิดการแข<งขันท่ีไม<เป;นธรรม
ระหว<างผู#เข#าร<วมประมูล 
 
 
 

            √ 
 
 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด4าน 

���� ๑. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข#องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 � ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร<งใสของการใช#อํานาจและตําแหน<งหน#าท่ี 

� ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร<งใสของการใช#จ<ายงบประมาณและการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
ช่ือกระบวนงาน/งาน .... การจัดซ้ือจัดจ4างเครื่องมือวิทยาศาสตร: ท่ีมีราคาวงเงินงบประมาณการ
จัดซ้ือเกินห4าแสนบาท  
ช่ือหน<วยงาน / กระทรวง........กรมวิทยาศาสตร:บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี............ 
ผู4รับผิดชอบ...นางสาวน้ําค4าง สอนสําแดง หัวหน4าฝAายพัสดุ.... โทรศัพท:..๐๒-๒๐๑-๗๓๗๘.......... 



ท่ี 
 

โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต 
 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต  

Know Factor Unknown Factor 

๓ การคัดเลือกผู#ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยง
ในการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ ได#แก< 
การเปGดเผยข#อมูลท่ีเป;นความลับ หรือข#อมูลท่ี
เอ้ือประโยชน:ให#กับผู#เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
เป;นพิเศษ การเปGดเผยข#อมูลล<าช#า ทําให#เกิด
การได#เปรียบเสียเปรียบระหว<างผู#เสนอราคา 
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน
ซ้ืองานจ#างหลังจากได#ผู#ชนะการเสนอราคาแล#ว 

             √ 
 

๔ การดําเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา 
การตรวจรับพัสดุ คู<สัญญาต#องส<งมอบสินค#า
หรือบริการ ท่ีไม<เป;นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรายละเอียดของงานซ้ือ
หรือจ#างท่ีกําหนดไว#ตามสัญญา 

            √ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส4ม แดง 

๑ 

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ใน
สินค#าท่ีจะซ้ือให#เข#ากับบริษัทของตน หรือพวก
พ#องได#เปรียบ หรือให#เข#ากับยี่ห#อใดยี่ห#อหนึ่ง 
หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนท่ีมี
ผลประโยชน:ทับซ#อน เม่ือเข#ากระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ#างอาจเป;นความเสี่ยงให#ไม<มีผู#เสนอ
ราคา หรือมีผู#เสนอราคาเพียงรายเดียว ทําให#ไม<
เกิดการแข<งขัน 

  √ 

 

๒ 

การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการ
จัดซ้ือท่ีเหมาะสมถูกต#องตามกฎระเบียบ มี
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดในข้ันตอนนี้ได#แก< การ
ให#ข#อมูลการซ้ือแด<พรรคพวก/ญาติ เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน:ในการเสนอราคา รวมถึง
การปกปGดข#อมูล เช<น การปGดประกาศหรือ
เผยแพร<ข#อมูลข<าวสารล<าช#าหรือพ#นกําหนดการ
ยื่นใบเสนอราคา หรือเข#าข#างผู#ประมูลรายใด
รายหนึ่ง ทําให#เกิดการแข<งขันท่ีไม<เป;นธรรม
ระหว<างผู#เข#าร<วมประมูล 

 
√ 
 

 

 

๓ 

การคัดเลือกผู#ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยง
ในการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ ได#แก< 
การเปGดเผยข#อมูลท่ีเป;นความลับ หรือข#อมูลท่ี
เอ้ือประโยชน:ให#กับผู#เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
เป;นพิเศษ การเปGดเผยข#อมูลล<าช#า ทําให#เกิด
การได#เปรียบเสียเปรียบระหว<างผู#เสนอราคา 
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน
ซ้ืองานจ#างหลังจากได#ผู#ชนะการเสนอราคาแล#ว 

 
√ 
 

 

 

๔ 

การดําเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา 
การตรวจรับพัสดุ คู<สัญญาต#องส<งมอบสินค#า
หรือบริการ ท่ีไม<เป;นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรายละเอียดของงานซ้ือ
หรือจ#างท่ีกําหนดไว#ตามสัญญา 

 
√ 
 

 

 

 

  



ตารางท่ี ๓  SCORING ทะเบียนข4อมูลท่ีต4องเฝSาระวัง ๒ มิติ  
(หรือตารางเมทริกส:ระดับความเส่ียง (Risk level matrix)) 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเป[น
ของการเฝSาระวัง 
๓        ๒       ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

๓        ๒       ๑ 

ค<าความเสี่ยงรวม 
จําเป[น X รุนแรง 

๑ 

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) 
ในสินค#าที่จะซ้ือให#เข#ากับบริษัทของตน 
หรือพวกพ#องได#เปรียบ หรือให#เข#ากับยี่ห#อ
ใดยี่ห#อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ
ภาคเอกชนที่มีผลประโยชน:ทับซ#อน เม่ือ
เข#ากระบวนการจัดซ้ือจัดจ#างอาจเป;นความ
เสี่ยงให#ไม<มีผู#เสนอราคา หรือมีผู#เสนอราคา
เพียงรายเดียว ทําให#ไม<เกิดการแข<งขัน 

๒ ๒ ๔ 

๒ 

การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการ
จัดซ้ือที่เหมาะสมถูกต#องตามกฎระเบียบ มี
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในข้ันตอนนี้ได#แก< 
การให#ข#อมูลการซ้ือแด<พรรคพวก/ญาติ 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน:ในการเสนอราคา 
รวมถึงการปกปGดข#อ มูล เช<น  การปGด
ประกาศหรือเผยแพร<ข#อมูลข<าวสารล<าช#า
หรือพ#นกําหนดการยื่นใบเสนอราคา หรือ
เข#าข#างผู#ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทําให#เกิด
การแข<งขันที่ไม<เป;นธรรมระหว<างผู#เข#าร<วม
ประมูล 

๑ ๒ ๒ 

๓ 

การคัดเลือกผู#ชนะการเสนอราคา มีความ
เสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ 
ได#แก< การเปGดเผยข#อมูลที่เป;นความลับ 
หรือข#อมูลที่ เ อ้ือประโยชน:ให#กับผู# เสนอ
ราคารายใดรายหนึ่งเป;นพิเศษ การเปGดเผย
ข#อ มูลล< าช# า  ทํ า ให# เ กิดการได# เป รียบ
เสียเปรียบระหว<างผู#เสนอราคา รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซ้ือ
งานจ#างหลังจากได#ผู#ชนะการเสนอราคา
แล#ว 

๑ ๒ ๒ 

๔ 

การดําเนินการตามสัญญา การบริหาร
สัญญา การตรวจรับพัสดุ คู<สัญญาต#องส<ง
มอบสินค#าหรือบริการ ที่ ไม<เป;นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ(Specification) หรือ
รายละเอียดของงานซ้ือหรือจ#างที่กําหนดไว#
ตามสัญญา 

๑ ๒ ๒ 

 



ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ
จัดการ 

ค<าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  
ค<าความเส่ียง

ระดับต่ํา 
ค<าความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
ค<าความเส่ียง

ระดับสูง 

๑. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) 
ในสินค#าท่ีจะซ้ือให#เข#ากับบริษัทของตน หรือ
พวกพ#องได#เปรียบ หรือให#เข#ากับยี่ห#อใดยี่ห#อ
ห นึ่ ง  ห รื อ บ ริ ษั ท ใ ด บ ริ ษั ท ห นึ่ ง  ห รื อ
ภาคเอกชนท่ีมีผลประโยชน:ทับซ#อน เม่ือเข#า
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ#างอาจเป;นความเสี่ยง
ให#ไม<มีผู#เสนอราคา หรือมีผู#เสนอราคาเพียง
รายเดียว ทําให#ไม<เกิดการแข<งขัน 

พอใช#  � 
(ปานกลาง) 

 

๒. การเตรียมเอกสารและประกาศ และ
วิ ธี ก า ร จั ด ซ้ื อ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ถู ก ต# อ ง ต า ม
กฎระเบียบ มีความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดใน
ข้ันตอนนี้ได#แก< การให#ข#อมูลการซ้ือแด<พรรค
พวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน:ในการ
เสนอราคา รวมถึงการปกปGดข#อมูล เช<น การ
ปGดประกาศหรือเผยแพร<ข#อมูลข<าวสารล<าช#า
หรือพ#นกําหนดการยื่นใบเสนอราคา หรือ
เข#าข#างผู#ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทําให#เกิดการ
แข<งขันท่ีไม<เป;นธรรมระหว<างผู#เข#าร<วมประมูล 

ดี 
 

� 
(ตํ่า) 

 
  

๓. การคัดเลือกผู#ชนะการเสนอราคา มีความ
เสี่ยงในการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ 
ได#แก< การเปGดเผยข#อมูลท่ีเป;นความลับ หรือ
ข#อมูลท่ีเอ้ือประโยชน:ให#กับผู#เสนอราคารายใด
รายหนึ่งเป;นพิเศษ การเปGดเผยข#อมูลล<าช#า 
ทําให#เกิดการได#เปรียบเสียเปรียบระหว<างผู#
เสนอราคา รวมไป ถึงการเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดของงานซ้ืองานจ#างหลังจากได#ผู#
ชนะการเสนอราคาแล#ว 

 
ดี 
 

� 
(ตํ่า) 

 
  

๔. การดําเนินการตามสัญญา การบริหาร
สัญญา การตรวจรับพัสดุ คู<สัญญาต#องส<งมอบ
สินค#าหรือบริการ ท่ีไม<เป;นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะ(Specification) หรือรายละเอียดของ
งานซ้ือหรือจ#างท่ีกําหนดไว#ตามสัญญา 

 
ดี 
 

� 
(ตํ่า) 

 
  

 

     



ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
 

 ช่ือแผนบริหารความเส่ียง :   การจัดซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร:ท่ีมีวงเงินงบประมาณการจัดซ้ือ       
เกินห4าแสนบาท ของกรมวิทยาศาสตร:บริการ 

 
 

ท่ี 
รูปแบบ พฤติการณ:ความเส่ียง

การทุจริต 
มาตรการปSองกันการทุจริต 

 
๑ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(Specification) ในสินค#าท่ีจะซ้ือ
ให#เข#ากับบริษัทของตน หรือพวก
พ#องได#เปรียบ หรือให#เข#ากับยี่ห#อ
ใดยี่ห#อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัท
ห นึ่ ง  ห รื อ ภ า ค เ อ ก ช น ท่ี มี
ผลประโยชน:ทับซ#อน เ ม่ือเข#า
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ#างอาจ
เป;นความเสี่ยงให#ไม<มีผู#เสนอราคา 
หรือมีผู#เสนอราคาเพียงรายเดียว 
ทําให#ไม<เกิดการแข<งขัน 

-  มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
กรมวิทยาศาสตร:บริการ มีมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
      ๑.  มีแบบฟอร:มการตรวจสอบกรรมการ/เจ#าหน#าท่ีท่ีมี
ความรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ#างไม<เป;นผู#มีส<วนได#เสียกับผู#ยื่น
ข#อเสนอหรือคู<สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.  มีการมอบอํานาจการจัดซ้ือจัดจ#างกําหนดวงเงินการ
จัดซ้ือจัดจ#างเพ่ือให#เกิดความคล<องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

๓. มีคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสําหรับซ้ือ
เครื่องมือวิทยาศาสตร:ในทุกครั้ง  

๔. มีคณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของสํานัก/โครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการ
จัดซ้ือเครื่องมือฯ ของกรมวิทยาศาสตร:บริการ เพ่ือปRองกันปSญหา
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค#าท่ีจะซ้ือ
จะจ#างให#เข#ากับยี่ห#อใดยี่ห#อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ
ภาคเอกชนท่ีมีผลประโยชน:ทับซ#อน และการคํานวณราคากลาง
เกินความเป;นจริง 

 
 


