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รายละเอียดการรายงาน 

๑. แบบรายงาน ดังนี้ 
           (๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน 
                         (๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้างใช้กับ
หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้าง 
                         (๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ท าการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด  

            (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม) 
๒. ก าหนดส่งรายงาน 

             ๒.๑ (รายงานรอบท่ี ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ตามแบบรายงาน 
               ส าหรับโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ใน
รูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน) 

       ๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน 
      กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามก าหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. จะท าการแจ้งผลการประเมิน  
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  

             ๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงาน
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ 
ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com  
 

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งส านักงาน ป.ป.ท.  

๔.๑  กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน  
   ๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจ านวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่  

         หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจ านวน ๑๕๐ หน่วยงาน 
         รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๑ หน่วยงาน 
         องค์การมหาชน จ านวน ๕5 หน่วยงาน 
   หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จ านวน ๑8 หน่วยงาน 
         จังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวดั  
         องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จ านวน ๕๒ หน่วยงาน 
 

 

mailto:pacc.crapublicsector@gmail.com


 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จ านวนรวม  1  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

ด้านที ่๑ การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน ...................................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาด าเนินการตามคูม่ือประชาชน................................... วัน 
ด้านที ่๒ การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ ................................................................................................ 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑. ช่ือโครงการ ก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
๒. งบประมาณ 90,500,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาด าเนินการ  270  วัน 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 

การก าหนดแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง  ให้เข้ากับบริษัทของตน หรือ
พวกพ้องได้เปรียบ หรือบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอ
ราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 
ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน 

สูง 

๑. จัดท ำแบบฟอร์มกำรตรวจสอบกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่
ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นผู้มีส่วนได้
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำในงำนครั้งนั้น ตำม
มำตรำ ๑๓ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบอ ำนำจกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ
ส ำหรับซื้อเครื่องมือวิทยำศำสตร์ในกำรจัดซื้อในแต่ละ
ครั้ง  
๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรก ำหนด
คุณลักษณะเฉพำะของส ำนัก/โครงกำร และ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองงำนก่อสร้ำงฯ ของกรม
วิทยำศำสตร์บริกำร เพ่ือป้องกันปัญหำกำรก ำหนดแบบ
รูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง จะจ้ำงให้เข้ำกับบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง หรือภำคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และกำร
ค ำนวณรำคำกลำงเกินควำมเป็นจริง 

เอกสารหมายเลข ๑ 

ให้หน่วยงำนเลือกเฉพำะด้ำน

ที่ท ำกำรประเมิน/ส่วนดำ้นที่

ไม่ไดท้ ำกำรประเมินให้ท ำกำร

ตัดออก 



บาท

7.6.2.1   วตัถปุระสงค์

7.6.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.1000       90.5000      -              -              91.6000      

1.1000         90.5000        -                -                91.6000        

7.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตัิ CAV Proving Ground                       91,600,000 

- กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

- EECi อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง

                    91,600,000 

                    91,600,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

- จดัต ัง้สนามทดสอบ Connected and Autonomous Vehicle (CAV) proving ground 

  ในพื้นที่ EECi ซึ่งเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของโครงสรา้งพื้นฐานทางดา้นคุณภาพ (NQI) 

  ในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ห่งอนาคตของประเทศไทย 

- เพือ่จดัเตรยีมความพรอ้มบุคลากรสาํหรบัการใหบ้รกิารทดสอบยานยนตอ์ตัโนมตัิ 

- เพือ่เป็นการยกระดบัคุณภาพของยานยนตแ์ห่งอนาคตที่พฒันาและผลติในประเทศใหไ้ดม้าตรฐาน

  เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลโดยสิง่ที่ตอ้งการทดสอบในข ัน้ตน้มดีงัน้ี         

  1. รถ shuttle อตัโนมตัิแบบความเรว็ตํา่สาํหรบัการขนส่งในพื้นที่ปิด        

  2. ระบบเสรมิความปลอดภยัในการขบัขีห่รอื ADAS (SAE AV Level 0-2) 

     เช่น ระบบเบรกอตัโนมตัิ ระบบจอดรถอตัโนมตัิ (Autonomous self parking) 

     ระบบช่วยขบัขีอ่ตัโนมตัิแบบ traffic Jam assist และระบบช่วยรกัษาตาํแหน่งภายในช่องทาง 

     (Lane keeping assist)        

  3. ระบบสือ่สารและโทรคมนาคมสาํหรบั CAV เช่น ระบบ WIFI, ระบบ 4G LTE, ระบบ 5G 

- เพือ่ใชเ้ป็นสนามทดสอบระบบรถอตัโนมตัิระดบั SAE AV Level 3-5 จากต่างประเทศ

  ก่อนที่จะสามารถนาํรถมาทดสอบบนถนนจรงิของประเทศไทย เป็นการดงึดูดความสนใจ

  ของบรษิทัช ัน้นาํระดบัโลกทางดา้นเทคโนโลยยีานยนตอ์ตัโนมตัิใหม้าลงทุนหรอืประกอบกิจกรรม

  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยขีบัขีอ่ตัโนมตัิข ัน้สูงในประเทศไทย

รวมทัง้สิ้น

1. สรา้งสนามทดสอบ CAV Proving Ground
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7.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย -

( - )

2 - - -

เรื่อง -

( - )

2 - - -

ลา้นบาท -                91.6000        -                -                -                

ลา้นบาท -                91.6000        -                -                -                

ลา้นบาท -                1.1000         -                -                -                

ลา้นบาท -                90.5000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการที่ไดร้บับรกิาร

ทดสอบทางดา้นระบบ CAV

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานดา้นนวตักรรมยานยนต์

สมยัใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวตักรรม

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตัิ 

             CAV Proving Ground 91,600,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,100,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,100,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 560,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 540,000                บาท

2. งบลงทนุ 90,500,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,500,000             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,500,000             บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 90,500,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งสนามทดสอบรถอตัโนมตั ิตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์

    จงัหวดัระยอง 1 งาน 90,500,000             บาท
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