
 
 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
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คํานํา 
 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ในการ

ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแก

บุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร  

การนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับ

หน่ึงไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบ

กับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนํา

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหน่ึงของการ

ปฏิบัติงานประจํา ไมเปนการเพ่ิมภาระงาน   

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหองคกรมีมาตรการ ระบบ หรือ

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการ

ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐ 

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจาก ทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝา

ระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ซึ่งผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองใหความสําคัญและถือ

เปนนโยบายขององคกรดวยการสั่งการหรือมอบหมายใหมีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยาง

ตอเน่ือง จริงจัง 

  

 

 

(ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค) 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk Assessment) 

 

 

 

 

บทนํา 
 

๑. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  มุงมั่นที่จะดําเนินงานอยางซื่อสัตย  

มีคุณธรรม และโปรงใส  โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตามหลักธรรมาภิบาล 

และมีจรรยาบรรณ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเปนสวนหน่ึงที่ชวยให สสวท. เตรียมการปองกันลวงหนา โดยให

เปนสวนหน่ึงของงานประจํา ไมเปนการเพ่ิมภาระงาน เพ่ือให สสวท. มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 

ดังน้ัน การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน                 

ที่เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต

ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งน้ี การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา

ใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหน่ึงวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบ

กับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเปน

ความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกัน

ลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ 

เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและ

ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนในลักษณะกํากับติดตาม

ความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหองคกรมีมาตรการ ระบบ หรือ 

แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริต

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป  

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ  

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. จะใชแนวทางปฏิบัติตามคูมือแนวทางการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) “การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑการ

ประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทําโดยกลุมงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอํานวยการตอตานการทุจริต สํานักงาน 

ป.ป.ท. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  ซึ่งไดนํากรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ไดแก COSO ๒๐๑๓ internal Control 

และ COSO ๒๐๑๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance มาใชเปน

หลัก  

 กรอบตามหลักการของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 

COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน ที่ไดรับ

การยอมรับมาต้ังแตเร่ิมออกประกาศใชเมื่อป ๑๙๙๒  มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายใน การกํากับติดตาม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพ่ิมเติมเร่ืองการสอดสองในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือตอบสนองตอความ

คาดหวังขององคกรในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน ประกอบดวย ๕ องคประกอบ 

๑๗ หลักการ ดังน้ี 

องคประกอบที่ ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  

หลักการที่ ๑ – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  

หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 

หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  

หลักการที่ ๔ - องคกร จูงใจ รักษาไวและจูงใจพนักงาน  

หลักการที่ ๕ – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

หลักการที่ ๖ – กําหนดเปาหมายชัดเจน  

หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  

หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  

หลักการที่ ๙ –ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  

หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

 

 



 

องคประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

หลักการที่ ๑๓ - องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ 

หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได  

หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม

ภายใน  

องคประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

 ๓. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  

 Corrective :   แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก  

 Detective :    เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองต้ังแตแรก       

                   ต้ังขอบงช้ีบางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงน้ันหรือใหขอมูลเบาะแสน้ันแก 

                    ผูบริหาร  

 Preventive :  ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวนที่พฤติกรรม 

                   ที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor)  

                    ทั้งที่รูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม  

                    ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก  

 Forecasting :  การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่อง 

                   ประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการ 

                    ลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor)  

๔. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้  

๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   

๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  

๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

 

เน่ืองจากตามคูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) 

“การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอยูในหนวยงานประเภท “องคการมหาชน” ซ่ึงกําหนดใหดําเนินการประเมินความ

เสี่ยงทางดานทุจริตใน “โครงการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ” 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน 

ดังน้ี   

ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กอนทําการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกําหนดเกณฑสําหรับใชในการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา จาก ๒ ปจจัย คือดาน

โอกาส และดานผลกระทบและการใหคะแนนทั้ง ๒ ปจจยั รายละเอียด ดังน้ี  

 

 
 

 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความ เสี่ยง ในชวง

เวลาหน่ึง ในรูปของความถี่ หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณน้ัน ๆ  

 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงน้ันโดย

สามารถแบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบที่ไมใชการเงิน  
 

เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต 

 



 

เกณฑผลกระทบ (Impact) 

 

 เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจรติ 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

เปนขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

การทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการ

ทุจริตวามีรูปแบบพฤติการณการทุจริตที่ในแตละข้ันตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการ

ประเมิน ใหละเอียดและชัดเจนมากที่สุดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร โดยผูปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ 

กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหนวยงาน อาจมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก สสวท. ดวยก็ได เน่ืองจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners สวนใหญไมยอมรับ

หรือบิดเบือนในความบกพรองของตนเอง ผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไมใช Risk Owners เทาน้ัน การคนหา

ความเสี่ยงการทุจริต คนหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูง มีประวัติอยูแลว (Known Factor ) 

และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณวาในอนาคตจะมีโอกาสเกิด (Unknown 

Factor) ในขั้นตอนน้ีเปนการต้ังสมมุติฐานหรือ เปนการพยากรณลวงหนา ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ิมเติม 

(Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา (Forward looking information) โดยไมคํานึงวาหนวยงานมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตน้ัน อยูแลวหรือไม โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตดวยขอมูลที่เลวรายที่สุด (Worst 

Case) หลักการที่สําคัญ ตองไมเอาปญหาหรือขอจํากัดจากการบริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ  

ระบบเทคโนโลยีไมมีหรือไมเพียงพอ รวมทั้งการที่บุคลากรไมมีความรู ความเขาใจ และไมมีจิตสํานึก ซึ่งเปนความ

เสี่ยงที่การดําเนินงานอาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทําใหละเลยการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต   

ทั้งน้ี โครงการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินสูงสุด ของ สสวท. ไดแก กิจกรรมบริหารจัดการเครื่อง

คอมพิวเตอร งบประมาณ ๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท คณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต จึงไดดําเนินการ

ประเมินความเสี่ยงดานทุจริตในกิจกรรมดังกลาว โดยไดประสานงานกับหนวยงานเจาของโครงการและหนวยงานที่

เกี่ยวของเพ่ือใหขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงาน  

   

  

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริตดานการจัดซื้อจัดจาง โครงการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินสูงสุด ของ สสวท. 

กิจกรรม บริหารจัดการเครือ่งคอมพิวเตอร งบประมาณ ๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท  

ตารางที่ ๑ การระบปุระเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต 

ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood   impact Risk Score 

๑ ขออนุมัติโครงการ 

1.1 การกําหนดความตองการใชพัสดุเปนการประมาณ

การคาใชจายเพ่ือจัดทําคําของบประมาณ 

 

- มีการใหขอมลูกับพรรคพวกหรือคนรูจัก ทําใหมีความ

ไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน 

- มีการของบประมาณไปกอนโดยยังไมมีรายละเอียดของ

พัสดุที่ตองการ 

๒ ๓ ๖ 

 1.2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพัสดุทีจ่ําเปนตองใชสําหรับ

การปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถจัดหาไดตามวัตถุประสงค 

- การจัดโครงการกําหนดเน้ืองานที่เกินความจําเปน ทําให

การใชจายงบประมาณไมคุมคา  

๒ ๔ ๘ 

 1.3 รวบรวมพัสดุเพ่ือขอต้ังงบประมาณประจําปโดย

การสํารวจปริมาณการใชพัสดุแตละประเภทชนิด 

ประมาณการใชพัสดุที่จําเปนตองใชตลอดทั้งปเพ่ือวาง

แผนการจัดหาใหตามระยะเวลาที่ตองการประมาณการ

จัดซื้อจัดจางโดยรวบรวมพัสดุที่มีประเภทและลักษณะ

เดียวกันโดยคํานึงถึงประเภทพัสดุการบริการหลังการ

ขายการบํารุงดูแลรักษา ประเมินผลดี-ผลเสียในภาพรวม

เรื่องของการแยกหรือรวมกันจัดประมูลปริมาณการใช

- การของบประมาณโครงการมีการกําหนดขอบเขตของงาน 

หรือเน้ืองานที่เกินความจําเปน (Over Design) เพ่ือใหมีการ

ประมาณราคา  

- หนวยงาน/สาขา ไมมีการสาํรวจและแจงความตองการใช

ของผูใชงาน รวมถึงปญหา อุปสรรค หรือความคิดเห็นอ่ืน 

ที่เกี่ยวของกับการใชงาน (อาจมีการกําหนดขอบเขตของงาน 

หรือเน้ืองานที่เกินความจําเปน (Over Design) เพ่ือใหมีการ

๑ ๔ ๔ 



ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood   impact Risk Score 

ตลอดทั้งปโดยจัดหาพัสดุที่มีประเภทลักษณะเดียวกันไว

ดวยกันและมีคณุลักษณะไมเกินขอบเขตของราคาพัสดุ 

ที่ตองดําเนินการจัดหา 

ประมาณราคา หรือไมกําหนดเง่ือนไขที่จําเปนตอการ

ใหบริการกับคูสัญญา โดยมีผลประโยชนทับซอน) 

 

๒  การวางแผนจัดซื้อจัดจาง 

๒.๑ จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจางเพ่ือใหไดพัสดุที่มี

คุณภาพดีปริมาณที่ถูกตองสามารถสงของไดตาม

กําหนดเวลาและมีราคาที่เหมาะสม 

- การดําเนินการจัดซื้อจัดจางกระช้ันชิดกับระยะเวลาที่

ตองการใช กรณีมีเหตุใหตองยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง ทําให

ดําเนินการใหมไมทัน จึงจําเปนตองใชวิธีเฉพาะเจาะจง  

ซึ่งอาจทําใหการใชงบประมาณสูงกวาความเปนจริง หรือ 

ไมเกิดการแขงขัน 

๑ ๔ ๔ 

๓ รายงานขอซื้อขอจาง 

๓.๑ จัดทํารายงานขอซื้อหรือจางทุกวิธีเสนอ

ผูอํานวยการ 

 

- การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจางและผูรับจาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

๑ ๕ ๕ 

 ๓.๒ จัดทําขอบเขตของงาน TOR   

 

- มีการกําหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ทําใหไมเกิดการ

แขงขัน 

- ในการกําหนด TOR การจดัซื้อจัดจาง มีการกําหนด

ขอบเขตของงาน หรือเน้ืองานที่เกินความจําเปน (Over 

Design) 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ 

ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือประโยชนหรือ

๒ 

 

๑ 

 

 

๑ 

๔ 

 

๔ 

 

 

๕ 

๘ 

 

๔ 

 

 

๕ 



ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood   impact Risk Score 

ใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือการสราง

อุปสรรค 

- ใหผูรับจางเปนผูจัดทํา TOR  

 ๓.๓ กําหนดราคากลาง - ไมมกีารสืบราคาจากผูประกอบการจริง ๒ ๕ ๑๐ 

 ๓.๔ แตงต้ังคณะกรรมการ - กรรมการไมไดกําหนดคุณลักษณะ TOR แตเปนการนําราง 

TOR มาใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด การแตงต้ัง

คณะกรรมการกําหนด TOR เปนเพียงการดําเนินการตาม

รูปแบบ 

- กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังไมมีความรูเรื่องคุณลักษณะของ

คอมพิวเตอรที่ตองการใชงาน 

๓ 

 

 

 

๑ 

๕ 

 

 

 

๕ 

๑๕ 

 

 

 

๕ 

๔ ประกาศเผยแพร /เชิญชวน /แจก/ขายเอกสาร /ยืน่

เอกสาร  

๔.๑ ขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจงใหหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ 

 

 

- การประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปนคูสัญญาต้ังแต

เริ่มตน   

 

 

๓ 

 

 

๑ 

 

 

๓ 

 ๔.๒ ปดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ 

 

- ไมติดประกาศหรือติดประกาศไมครบตามวันที่กําหนด  

 

๑ ๑ ๑ 

 ๔.๓ การแจก/ขายเอกสาร 

 

- กําหนดระยะเวลาการเผยแพร การแจกเอกสาร กระช้ันชิด 

ปดกั้นเพ่ือใหมีผูเสนอราคานอยราย 

๑ ๓ ๓ 



ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood   impact Risk Score 

 ๔.๔ การย่ืนซองเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคา 

 

- กรณมีีการนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค กําหนดระยะเวลา

ย่ืนซองกระช้ันชิด ปดกั้นเพ่ือใหมีผูเสนอราคานอยราย 

๑ ๓ ๓ 

 ๔.๕ การประกาศเชิญชวนผูคาที่ผานความเห็นชอบจาก 

ผูมีอํานาจสั่งซือ้สั่งจางอนุมัติ 

 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ 

ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือประโยชนหรือ

ใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือการสราง

อุปสรรค 

๑ ๕ ๕ 

 ๔.๖ การดําเนินการเกี่ยวกับการประกาศเชิญชวน 

- ปดประกาศเผยแพร / การสงประกาศเผยแพรไปยังผูมี

อาชีพทํางานน้ันโดยตรงหรือผูที่เกี่ยวของ/เผยแพร

ประกาศในเว็บไซดของหนวยงานและ 

gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 

- ไมติดประกาศหรือเผยแพรตามที่กําหนด  

 

๑ ๑ ๑ 

 ๔.๗ กําหนดขอรับหรือขายแบบออกใบรับหรือบันทึก

การรับเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ 

- การแกไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชนกับผูเสนอราคา 

๑ ๓ ๓ 

 ๔.๘ รับซองเอกสารตามระเบียบฯ ภายในกําหนดของ

ประกาศฯ และสงมอบเอกสารของผูยื่นเสนอ 

ราคาทุกรายใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

 

 

- การรับเอกสาร เกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา  

เพ่ือเอ้ือประโยชนกับผูเสนอราคา 

๑ ๓ ๓ 



ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood   impact Risk Score 

๕  การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง  

๕.๑ พิจารณาเอกสารการพิจารณาผลการคดัเลือก                

ผูเสนอที่มีคณุสมบัติถูกตองตามประกาศ 

- การตรวจสอบเอกสารไมครบถวน แตมีการรับเรื่องไว 

- คณะกรรมการละเลยการพิจารณาคุณสมบัติที่ถูกตอง 

- มีการเรียกรบัของที่เกินจากที่กําหนดใน TOR (ของแถม) 

๑ 

๑ 

๑ 

๕ 

๕ 

๔ 

๕ 

๕ 

๔ 

 ๕.๒ วงเงินวิธีการสั่งซื้อสั่งจางและอํานาจในการอนุมัติ

สั่งซื้อสั่งจา 

- การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจางและผูรับจาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ๕ ๕ 

 ๕.๓ สรุปผลเพ่ือดําเนินการขออนุมัติพรอมหนังสือสั่งซื้อ

สั่งจาง 

- การประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปนคูสัญญาต้ังแต

เริ่มตน 

๑ ๕ ๕ 

 ๖ จัดทําสญัญาซื้อขาย/สัญญาจาง/ขอตกลงอ่ืน 

๖.๑ การแจงทาํสัญญา 

- แจงทําสัญญากระช้ันชิด ไดรับเอกสารประกอบไมครบ  

แตยอมรับใหทาํสัญญา อาจถกูบอกเลิกสัญญาหรือ 

ไมสามารถบังคับคดีได   

๒ ๕ ๑๐ 

 ๖.๒ หลักประกัน - หลักประกันไมครบถวน 

- แกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมวงเงินสัญญา แตไมเรยีกหลักประกนัเพ่ิม 

๑ ๕ ๕ 

 ๖.๓ จัดทํารางสัญญาและการตรวจราง 

 

- ไมจัดทํารางสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลัง 

- กําหนดหรือแกเง่ือนไขสัญญาเพ่ือเอ้ือประโยชน 

- จัดทําหรือตรวจสัญญาลาชา เพ่ือถวงเวลาเรียกรับ

ประโยชน 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๕ 

๕ 

๒ 

๕ 

๕ 

 6.4 การลงนามสัญญา - ลงนามสญัญาลาชา เพ่ือถวงเวลาเรียกรับประโยชน ๑ ๑ ๑ 

 6.5 การจัดเก็บสัญญา และการนําสัญญาไปใชงาน - ไมติดตามนําสัญญามาจัดเก็บ มีการแกไขสญัญาบางหนา ๑ ๓ ๓ 



ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood   impact Risk Score 

๗ บริหารสัญญา 

การบริหารสัญญาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติในการบริหาร

สัญญาซึ่งเปนฝายผูวาจางโดยเจาหนาที่พัสดุ 

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับเพ่ือบริหาร

สัญญาใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา   

 

- มีการใหสินบน/ของขวัญ/สนินํ้าใจ/การเลีย้งรับรอง เพ่ือ

หวังความสะดวกหรือสรางความสัมพันธสวนตัว 

- มีพฤติการณที่ไมเรียกรับ แตไมปฏิเสธ (กินตามนํ้า) 

 

 

๒ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๖ 

 

๖ 

 ๗.๑ การสงมอบ 

 

- ผูรับจางขออนุมัติพัสดุ (คอมพิวเตอร) ไมตรงตาม

รายละเอียดที่กําหนด แตคณะกรรมการตรวจรับมีการ

พิจารณาตรวจรับเอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง  

- การตรวจรับไมตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือ

ผลประโยชนจากผูรับจาง 

๒ 

 

 

๒ 

๓ 

 

 

๕ 

๖ 

 

 

๑๐ 

 ๗.๒ การแจงสงวนสิทธ์ิการปรับการคํานวณคาปรับ 

 

- ไมคํานวณคดิคาปรับกรณีผิดสัญญา เอ้ือประโยชนให 

ผูรับจาง 

๑ ๕ ๕ 

 ๗.๓ การแกไขสัญญาและการยกเลิกสญัญา  - การแกไขสัญญาเพ่ือเอ้ือประโยชนผูรับจาง ๑ ๕ ๕ 

๘ การตรวจรับ /การเบิกจายเงนิ 

๘.๑ การตรวจรับ 

  

- กรรมการไมไดตรวจรับงานจริง แตจะมีการเจรจากับ     

ผูรับจางโดยใชขอมูลตามที่ผูรบัจางแจง แลวทําการตรวจรับ 

- คณะกรรมการตรวจการจาง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ใชเวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจําเปน ละเลยการ

ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

๒ 

 

๒ 

 

 

 

๕ 

 

๓ 

 

 

 

๑๐ 

 

๖ 

 

 

 



ลําดับ

ที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood   impact Risk Score 

- ผูใชงานตองเปนผูตรวจรับคอมพิวเตอรประจําตัวเอง  

ซึ่งอาจไมมีความเขาใจถึงคุณลักษณะที่กําหนดตาม TOR 

๓ ๔ ๑๒ 

 ๘.๒ ติดตามผลความคืบหนาของคณะกรรมการตรวจรับ

และเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ 

  

 

คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแตละงวดหลาย

ครั้ง เกินความจริง เพ่ือประโยชนในการเบิกคาเบ้ียประชุม 

หรือมีการถวงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไมมปีระเด็นที่เปน

สาระสําคัญ 

๑ ๓ ๓ 

  ๘.๓ จัดทําเอกสารสงเบิกจายเงินใหกับผูขาย/ผูรับจาง  

/การเบิกจายเงิน 

 

การตรวจสอบของเจาหนาที่แตละคนใชดุลพินิจไมเปน

มาตรฐานเดียวกัน (เปนชองทางใหผูรับจางเสนอผลประโยชน

ใหเจาหนาที่) 

๑ ๓ ๓ 

 ๘.๔ ขอรายงานผลจากคณะกรรมการตรวจรับ ไมจัดทําบันทึกรายงานผลของคณะกรรมการตรวจรับ ๑ ๓ ๓ 

 ๘.๕ บันทึกกระบวนงานในระบบจัดซื้อจัดจาง ไมบันทึก หรือบันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน ๑ ๑ ๑ 

  

  



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินการควบคุมการทุจริต 

 

 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กําหนดขึ้นเพ่ือควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการ

ทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต สวนลําดับความเสี่ยงที่อยูในโซนสีสม สีเหลืองจะถูกเลือกในลําดับตอมา โดยไดนํามาตรการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมินของ สสวท. ที่มีอยูในปจจุบัน (Key Controls in 

place) มาทําการประเมินวามีประสิทธิภาพอยูในระดับใด   

 

 

 

เกณฑคุณภาพการจัดการ การประเมินการควบคุมการทุจริต จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังน้ี  

ดี : จัดการไดทันที ทกุครั้งทีเ่กิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

หนวยงาน ไมมีผลเสียทางการเงิน หรือไมมีรายจายเพ่ิม  

พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยงัจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ

ผลงาน หนวยงาน แตยอมรับได มีความเขาใจ  

ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรบัมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับตํ่า 

คาความเสี่ยง 

ระดับปาน

กลาง 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับสูง 

ขออนุมัติโครงการ 

- มีการใหขอมลูกับพรรคพวกหรือคนรูจัก ทํา

ใหมีความไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขนั 

- มีการของบประมาณไปกอนโดยยังไมมี

รายละเอียดของพัสดุที่ตองการ 

 

พอใช 
ผูรับผิดชอบมีความเขาใจ

ในการดําเนินงาน แตการ

ใชดุลพินิจยังไมมี

หลักเกณฑในการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน 

 /  

      



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับตํ่า 

คาความเสี่ยง 

ระดับปาน

กลาง 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับสูง 

- ขอต้ังงบประมาณผิดหมวดหมู เชน ตองใช

งบลงทุน แตเลีย่งไปใชงบคาใชสอย 

- การจัดโครงการกําหนดเน้ืองานที่เกินความ

จําเปน ทําใหการใชจายงบประมาณไมคุมคา  

- ในคําของบประมาณโครงการมีการกําหนด

ขอบเขตของงาน หรือเน้ืองานที่เกินความ

จําเปน (Over Design)  

- หนวยงาน/สาขา ไมมีการสาํรวจและแจง

ความตองการใชของผูใชงาน รวมถึงปญหา 

อุปสรรค หรือความคิดเห็นอ่ืนที่เกี่ยวของกับ

การใชงาน   

ดี 
หลักเกณฑมีความชัดเจน 

 

 

 

 

พอใช  
ผูรับผิดชอบมีความ

ตระหนักในการ

ดําเนินงานแตไมมี

กําหนดกระบวนการ 

ที่ชัดเจนเปนลายลักษณ

อักษร 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

การวางแผนจัดซื้อจัดจาง 

- การดําเนินการจัดซื้อจัดจางกระช้ันชิดกับ

ระยะเวลาตองการใช กรณีมีเหตุใหตองยกเลิก

การจัดซื้อจัดจาง ทําใหดําเนินการใหมไมทนั 

จึงจําเปนตองใชวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจทําให

การใชงบประมาณสูงกวาความเปนจริง 

หรือไมเกิดการแขงขัน 

พอใช  
ผูรับผิดชอบมีความ

ตระหนักในการ

ดําเนินงานแตเนื่องจากมี

กระบวนการมีหลาย

ขั้นตอนจึงยังมีโอกาสที่

จะทําใหดําเนินการไมทัน

ตามกําหนด 

 /  

รายงานขอซื้อขอจาง 

- การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัด

จางและผูรับจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

พอใช 
ผูรับผิดชอบมีความเขาใจ

ในการดําเนินงาน แตการ

ใชดุลพินิจยังไมมี

หลักเกณฑในการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

จัดทําขอบเขตของงาน TOR   

- มีการกําหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่

ทําใหไมเกิดการแขงขัน 

- ในการกําหนด TOR การจดัซื้อจัดจาง มีการ

กําหนดขอบเขตของงาน หรือเน้ืองานที่เกิน

ความจําเปน (Over Design) 

พอใช 
ผูรับผิดชอบมีความเขาใจ

ในการดําเนินงาน แตการ

ใชดุลพินิจยังไมมี

หลักเกณฑในการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน 

 

 

  / 

 

 

 

 

 

 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับตํ่า 

คาความเสี่ยง 

ระดับปาน

กลาง 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับสูง 

- การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ใน

กระบวนงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมีโอกาสใชดุลย

พินิจอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือ

ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การ

กีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

- ผูรับจางเปนผูจัดทํา TOR  

พอใช 
ผูรับผิดชอบมีความเขาใจ

ในการดําเนินงาน แตการ

ใชดุลพินิจยังไมมี

หลักเกณฑในการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน 

/ 

กําหนดราคากลาง 

- ไมมกีารสืบราคาจากผูประกอบการจริง 

 

พอใช 
ผูรับผิดชอบมีความเขาใจ

ในการดําเนินงาน แตการ

ใชดุลพินิจยังไมมี

หลักเกณฑในการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน 

 /  

 

 

 

 

แตงต้ังคณะกรรมการ 

- กรรมการไมไดกําหนดคุณลักษณะ TOR แต

เปนการนําราง TOR มาใหคณะกรรมการเปน

ผูกําหนด การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด 

TOR เปนเพียงการดําเนินการตามรูปแบบ 

- กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังไมมีความรูเรื่อง

คุณลักษณะของคอมพิวเตอรที่ตองการใชงาน 

พอใช  
มีกําหนดกระบวนการ                 

แตควรเพ่ิมเติมขั้นตอน

และระยะเวลาการ

ดําเนินงาน   

  /  

ประกาศเผยแพร /เชิญชวน /แจก/ขาย

เอกสาร /ย่ืนเอกสาร  

- การประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปน

คูสัญญาต้ังแตเริ่มตน  

- ไมติดประกาศหรือติดประกาศไมครบตาม

วันที่กําหนด 

- กําหนดระยะเวลาการเผยแพร การแจก

เอกสาร กระช้ันชิด ปดกั้นเพ่ือใหมีผูเสนอ

ราคานอยราย 

- ไมติดประกาศหรือเผยแพรตามที่กําหนด  

 ดี 
หลักเกณฑมีความชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับตํ่า 

คาความเสี่ยง 

ระดับปาน

กลาง 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับสูง 

 - กรณีมีการนําเสนอขอเสนอทางเทคนิค 

กําหนดระยะเวลายื่นซองกระช้ันชิด ปดกั้น

เพ่ือใหมีผูเสนอราคานอยราย 

- การแกไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลง

วันที่เพ่ือเอ้ือประโยชนกับผูเสนอราคา 

- การรับเอกสาร เกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลง

วันที่ เวลา เพ่ือเอ้ือประโยชนกับผูเสนอราคา 

- มีกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจ

ของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 

อาจมีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือ

พวกพอง การกีดกัน หรือการสรางอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

พอใช  
มีกําหนดกระบวนการ                 

แตควรเพ่ิมเติมขั้นตอน

และระยะเวลาการ

ดําเนินงาน พรอมทั้ง

เผยแพรใหประชาชน

เขาถึงไดงาย 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง  

- การตรวจสอบเอกสารไมครบถวน แตมีการ

รับเรื่องไว 

- คณะกรรมการละเลยการพิจารณาคุณสมบัติ

ที่ถูกตอง 

- มีการเรียกรบัของที่เกินจากที่กําหนดใน 

TOR (ของแถม) 

- การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัด

จางและผูรับจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- การประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปน

คูสัญญาต้ังแตเริ่มตน 

ดี 
หลักเกณฑมีความชัดเจน 

 

/   

จัดทําสญัญาซื้อขาย/สัญญาจาง/ขอตกลง

อ่ืน 

แจงทําสัญญากระช้ันชิด ไดรับเอกสาร

ประกอบไมครบ แตยอมรับใหทําสัญญา 

- หลักประกันไมครบถวน 

ดี 
หลักเกณฑมีความชัดเจน

ผูรับผิดชอบมีความ

ตระหนักในการ

ดําเนินงาน 

มีกระบวนการตรวจสอบ

จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

/ 

 

 

 

 

 

  



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับตํ่า 

คาความเสี่ยง 

ระดับปาน

กลาง 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับสูง 

- แกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมวงเงินสัญญา แตไมเรยีก

หลักประกันเพ่ิม   

- ไมจัดทํารางสัญญาตามแบบของ

กระทรวงการคลัง 

- กําหนดหรือแกเง่ือนไขสัญญาเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน 

- จัดทําหรือตรวจสัญญาลาชา เพ่ือถวงเวลา

เรียกรับประโยชน  

ไมตรวจสอบใหผูรับจางนําไปตีตราสาร   

ไมติดตามนําสัญญามาจัดเกบ็ มีการแกไข

สัญญาบางหนา 

ดี 
หลักเกณฑมีความชัดเจน

ผูรับผิดชอบมีความ

ตระหนักในการ

ดําเนินงาน 

มีกระบวนการตรวจสอบ

จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 

 

/ 

บริหารสัญญา 

- มีการใหสินบน/ของขวัญ/สนินํ้าใจ/การเลีย้ง

รับรอง เพ่ือหวังความสะดวกหรือสราง

ความสัมพันธสวนตัว 

- มีพฤติการณที่ไมเรียกรับ แตไมปฏิเสธ (กิน

ตามนํ้า) 

- ผูรับจางขออนุมัติพัสดุ (คอมพิวเตอร) ไมตรง

ตามรายละเอียดที่กําหนด แตคณะกรรมการ

ตรวจรับมีการพิจารณาตรวจรับเอ้ือประโยชน

ใหกับผูรับจาง  

- การตรวจรับไมตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับ

เงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง 

พอใช 
หลักเกณฑที่เก่ียวของไม

ชัดเจนทําใหผูเก่ียวของ

ใชดุลพินิจ แตไมมี

กําหนดกระบวนการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน 

 /  

- ไมคํานวณคดิคาปรับกรณีผิดสัญญา เอ้ือ

ประโยชนใหผูรับจาง 

- การแกไขสัญญาเพ่ือเอ้ือประโยชนผูรับจาง 

ดี 
หลักเกณฑมีความชัดเจน 

มีกระบวนการตรวจสอบ

จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

/   

การตรวจรับ /การเบิกจายเงนิ พอใช 
หลักเกณฑที่เก่ียวของไม

ชัดเจนทําใหผูเก่ียวของ

ใชดุลพินิจ แตไมมี

 /  



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับตํ่า 

คาความเสี่ยง 

ระดับปาน

กลาง 

คาความ

เสี่ยง 

ระดับสูง 

- กรรมการไมไดตรวจรับงานจริง แตจะมีการ

เจรจากับผูรับเหมาโดยใชขอมูลตามที่ผูรับจาง

แจง แลวทําการตรวจรับ 

- คณะกรรมการตรวจการจาง/คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ใชเวลาในการตรวจรับงานมาก

เกินความจําเปน ละเลยการปฏิบัติหนาที่ตาม

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

กําหนดกระบวนการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน 

- คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับใน

แตละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพ่ือ

ประโยชนในการเบิกคาเบ้ียประชุม หรือมีการ

ถวงเวลาในการเรียกรับ ทั้งทีไ่มมีประเด็นที่

เปนสาระสําคัญ 

การตรวจสอบของเจาหนาที่แตละคนใช

ดุลพินิจไมเปนมาตรฐานเดียวกัน (เปน

ชองทางใหผูรับจางเสนอผลประโยชนให

เจาหนาที่) 

- ไมจัดทําบันทึกรายงานผลของคณะกรรมการ

ตรวจรับ 

- ไมบันทึก หรอืบันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน 

ดี 
หลักเกณฑมีความชัดเจน

ผูรับผิดชอบมีความ

ตระหนักในการ

ดําเนินงาน 

 

/   

 

 สสวท. ไดนํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control 

Matrix Assessment ที่อยูในชองคาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง ขางตน มาทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริต โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเช่ือมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงที่

ประเมินไว นอกจากน้ี ยังไดมีการประเมินความคุมคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ไดจากการประเมิน

มาประกอบดวยแลว  

การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สสวท. ไดนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมินของหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน (Key Controls in place) 

แลว  จนกระทั่งไดขอสรุปมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) ตาม

ตารางที่ ๒ 



ตารางที่ ๒  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

กระบวนงาน/โครงการ บริหารจัดการเครือ่งคอมพิวเตอร  

หนวยงาน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ลําดับ

ที่ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน/ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ ขออนุมัติโครงการ 

- การของบประมาณโครงการมีการกําหนด

ขอบเขตของงาน หรือเน้ืองานที่เกินความ

จําเปน (Over Design) เพ่ือใหมีการ

ประมาณราคา  

- หนวยงาน/สาขา ไมมีการสาํรวจและแจง

ความตองการใชของผูใชงาน รวมถึงปญหา 

อุปสรรค หรือความคิดเห็นอ่ืน 

ที่เกี่ยวของกับการใชงาน 

 

การสํารวจปริมาณความตองการจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับ

ใชในองคกร 

 

๒ การวางแผนจัดซื้อจัดจาง 

- การดําเนินการจัดซื้อจัดจางกระช้ันชิดกับ

ระยะเวลาตองการใช กรณีมีเหตุใหตอง

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง ทําใหดําเนินการใหม

ไมทัน จึงจําเปนตองใชวิธีเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งอาจทําใหการใชงบประมาณสูงกวาความ

เปนจริง หรือไมเกิดการแขงขัน 

 

การกําหนดแผนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางอยางละเอียด 

 



กระบวนงาน/โครงการ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร  

หนวยงาน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ลําดับ

ที่ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน/ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๓ 

  

รายงานขอซื้อขอจาง  จัดทาํขอบเขตของ

งาน TOR  และราคากลาง และการแตงต้ัง

คณะกรรมการ  

- มีการกําหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่

ทําใหไมเกิดการแขงขัน 

- การกําหนด TOR การจัดซือ้จัดจาง มีการ

กําหนดขอบเขตของงาน หรือเน้ืองานที่เกิน

ความจําเปน (Over Design) 

- ผูรับจางเปนผูจัดทํา TOR   

- ไมมกีารสืบราคาจากผูประกอบการจริง 

 กรรมการไมไดกําหนดคุณลักษณะ TOR แต

เปนการนําราง TOR มาใหคณะกรรมการเปน

ผูกําหนด การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด 

TOR เปนเพียงการดําเนินการตามรูปแบบ 

- กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังไมมีความรูเรื่อง

คุณลักษณะของคอมพิวเตอรที่ตองการใชงาน 

การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดขอบเขตของงานและราคา

กลาง (เฉพาะในโครงการ) 

 - การกําหนดคุณลักษณะมกีารศึกษาคุณสมบัติจากหลายๆ

ย่ีหอ ที่มีความนาเช่ือถือ เพ่ือใหเกิดการแขงขันมากที่สุด 

- มีการกําหนดแบงตามลักษณะการใชงานของแตละ

ประเภท แตละตําแหนง 

- รวมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

- โดยวิธีการสืบราคา สืบราคาจากผูที่เคยย่ืนขอเสนอราคาใน

ครั้งกอนๆ 

 

๔ บริหารสัญญาและการตรวจรับ 

- มีการใหสินบน/ของขวัญ/สนินํ้าใจ/การเลีย้ง

รับรอง เพ่ือหวังความสะดวกหรือสราง

ความสัมพันธสวนตัว 

- มีพฤติการณที่ไมเรียกรับ แตไมปฏิเสธ (กิน

ตามนํ้า) 

- ผูรับจางขออนุมัติพัสดุ (คอมพิวเตอร)  

ไมตรงตามรายละเอียดที่กําหนด แต

คณะกรรมการตรวจรับมีการพิจารณาตรวจ

รับเอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง  

- การตรวจรับไมตรงตามรูปแบบ โดยมีการ

รับเงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง 

การกําหนดหลักเกณฑการตรวจรับ (เฉพาะในโครงการ) 

- เชิญบุคคลภายนอก(ไมเกี่ยวของกับงาน) เขามารวม

สังเกตการณ ในการตรวจรับ 

- บันทึกภาพขณะดําเนินการตรวจรับ 

- การตรวจรับตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา ถา

ลาชาจะทําใหถูกปรับได 



กระบวนงาน/โครงการ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร  

หนวยงาน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ลําดับ

ที่ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน/ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

- กรรมการไมไดตรวจรับงานจริง แตจะมีการ

เจรจากับผูรับเหมาโดยใชขอมูลตามที่ผูรับจาง

แจง แลวทําการตรวจรับ 

- คณะกรรมการตรวจการจาง/คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ใชเวลาในการตรวจรับงานมาก

เกินความจําเปน ละเลยการปฏิบัติหนาที่ตาม

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

๕ ประกาศเผยแพร /เชิญชวน /แจก/ขาย

เอกสาร /ยื่นเอกสาร  

- มีการใหขอมลูกับพรรคพวกหรือคนรูจัก 

ทําใหมีความไดเปรียบเสียเปรียบในการ

แขงขัน 

- การประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปน

คูสัญญาต้ังแตเริ่มตน  

- การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ใน

กระบวนงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมีโอกาสใชดุลย

พินิจอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือ

ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง 

การกดีกัน หรอืการสรางอุปสรรค 

การเผยแพรขอมูลในรูปแบบที่นําไปใชตอได  

ไมเผยแพรเปน PDF อยางเดียว  

- เพ่ิมรูปแบบในการเผยแพรใหมากขึ้น เชน รูปแบบ Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ ๓  รายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ รายการ 

รายละเอียด 

(ประเภท จํานวน คุณลักษณะ

(Spec) อ่ืน ๆ) 

ประมาณ

การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ

(บาท) 

๑ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

สําหรับผูบริหาร จํานวน ๓๐ เครื่อง 

เอกสารแนบ 

๔๖,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ 

๒ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

สําหรับงานออกแบบและผลติสื่อ

สิ่งพิมพ จํานวน ๓๐ เครื่อง 

๔๕,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ 

๓ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

สําหรับงานประมวลผลทั่วไป  

จํานวน ๑๒๐ เครื่อง 

๓๘,๐๐๐ ๔,๕๖๐,๐๐๐ 

    ๗,๒๙๐,๐๐๐ 

 

  



เชาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ 

 

รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับงานประมวลผลทัว่ไป จํานวน ๑๒๐ เครื่อง 

๑. ซีพียู (Processor) - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว (Clock Speed) ไมนอยกวา ๒.๖ GHz พรอม

เทคโนโลยี Turbo Boost ท่ีสามารถปรับความเร็วสูงสุด (Max Turbo Frequency) ไดไมนอย

กวา ๔.๔ GHz และรองรับเทคโนโลยี VPro หรือดีกวา 

- จํานวน Core ไมนอยกวา ๔ หนวย จํานวน Thread  ไมนอยกวา ๘ หนวย 

- ความเร็ว Bus Speed ไมนอยกวา ๔ GT/s OPI 

- Thermal Design Power (TDP) ขนาด ๒๘ Watt หรือดีกวา 

๒. หนวยความจําแคช 

(CPU Cache) 

แบบ Smart Cache มีขนาดไมนอยกวา ๘ MB 

๓. หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา ๘ GB แบบ ๓๒๐๐ MHz DDR๔ หรือดีกวา 

๔. หนวยบันทึกขอมูล 

(Hard Drive) 

แบบ SSD ชนิด M.๒ เชื่อมตอแบบ PCIe NVMe Gen๓ ขนาดความจุไมนอยกวา ๕๑๒ GB จํานวน ๑ 

หนวย 

๕. Pointing Device แบบ Touch Pad 

๖. ชองการสื่อสาร (Ports) - มี USB ๓.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๒ ชอง 

- มี USB Type-C จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

- มี Port สําหรับตอออกจอภาพภายนอก แบบ HDMI สําหรับตอพวงจอภาพหรือโปรเจคเตอร ไม

นอยกวา ๑ ชอง 

๗. จอภาพ (Monitor) - ขนาดจอภาพ ๑๔ นิ้ว ชนิด LED ไมมีจุดผิดปกติ (Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright 

pixel) บนจอภาพ ความละเอียดจอภาพระดับ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ จุด หรือดีกวา 

- มีกลอง (Webcam) ติดตั้งบนกรอบของจอภาพ เพ่ือใชงานในลักษณะ Video Conference ได ความ

ละเอียด๗๒๐p at ๓๐ fps 

๘. อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย - มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย แบบ RJ-๔๕ ท่ีสนับสนุนการใชงาน แบบ Gigabit Ethernet 

- มี Wireless ท่ีรองรับมาตรฐานการเชื่อมตอ WiFi๖ (๘๐๒.๑๑ax) แบบ ๒x๒ หรือดีกวา 

- มี Bluetooth เวอรชั่น ๕.๒ หรือดีกวา 

๙. ระบบมัลติมีเดีย มีระบบกําเนิดเสียง และลําโพงเสียง Stereo ชนิดติดต้ังภายใน และมีชองตอ Headset Jack 

ภายนอก 

๑๐. ระบบไฟฟา  - มี Battery แบบ Polymer ชนิด ๓ cell สามารถใชงานไดตอเนื่องไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง หรือดีกวา 

- มี AC Adapter แบบ Type-C แรงดนัไฟไมน่อ้ยกวา่ ๖๕ Watt พรอมคุณสมบัติ ExpressCharge 



๑๑. แปนพิมพ เมาส และกระเปา - ปุมกดแข็งแรง มีตัวอักษรไทย/อังกฤษติดต้ังถาวร 

- มีเมาสแบบ Laser เครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่อง 

- มีกระเปาแข็งแรง พรอมบุกันกระแทกภายใน 

๑๒. น้ําหนัก น้ําหนักของเครื่องพรอมแบตเตอรี่ รวมแลวไมเกิน ๑.๗ กิโลกรัม 

๑๓. บริการเสริมประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย 

- มี Software เพ่ือติดตั้งบนตัวเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอ เพ่ือตรวจสอบ แจงเตือนความชํารุด 

เสียหาย ของอุปกรณตางๆ ไดแก Hard Disk, Memory, CPU ได 

- มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับฮารดแวร รองรับการทํางานตามมาตรฐาน TPM version ๒.๐ 

(Trusted Platform Module) หรือดีกวา 

๑๔. จอภาพตอพวง - ชนิด LED แบบ In-Plane Switching ขนาดจอภาพไมนอยกวา ๑๙.๕ นิ้ว ไมมีจุดผิดปกติ (Defective 

pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright pixel) บนจอภาพ 

- ความละเอียดจอภาพระดับ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ จุด หรือดีกวา 

- พรอมชองเชื่อมตอ HDMI อยางนอย ๑ ชอง พรอมสายตอสําหรับใชงาน จํานวน ๑ เสน 

 

รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับผูบรหิาร จํานวน ๓๐ เครื่อง 

๑. ซีพียู (Processor) - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว (Clock Speed) ไมนอยกวา ๒.๖ GHz พรอม 

เทคโนโลยี Turbo Boost Technology ท่ีสามารถปรับความเร็วสูงสุด (Max Turbo Frequency) 

ไดไมนอยกวา ๔.๔ GHz และรองรับเทคโนโลยี VPro หรือดีกวา 

- จํานวน Core ไมนอยกวา ๔ หนวย จํานวน Thread  ไมนอยกวา ๘ หนวย 

- ความเร็ว Bus Speed ไมนอยกวา ๔ GT/s OPI 

- Thermal Design Power (TDP) ขนาด ๒๘ Watt หรือดีกวา 

๒. หนวยความจําแคช 

(CPU Cache) 

แบบ Smart Cache มีขนาดไมนอยกวา ๘ MB 

๓. หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา ๑๖ GB แบบ ๓๒๐๐ MHz DDR๔ หรือดีกวา 

๔. หนวยบันทึกขอมูล 

(Hard Drive) 

แบบ SSD ชนิด M.๒ เชื่อมตอแบบ PCIe NVMe Gen๓ ขนาดความจุไมนอยกวา ๕๑๒ GB จํานวน ๑ 

หนวย 

๕. Pointing Device แบบ Touch Pad 

๖. ชองการสื่อสาร (Ports) - มี USB ๓.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๒ ชอง 

- มี USB Type-C จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

- มี Port สําหรับตอออกจอภาพภายนอก แบบ HDMI สําหรับตอพวงจอภาพหรือโปรเจคเตอร ไม

นอยกวา ๑ ชอง 



๗. จอภาพ (Monitor) - ขนาดจอภาพ ๑๓.๓ นิ้ว ชนิด LED ไมมีจุดผิดปกติ (Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright 

pixel) บนจอภาพ ความละเอียดจอภาพระดับ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ จุด หรือดีกวา 

- มีกลอง (Webcam) ติดตั้งบนกรอบของจอภาพ เพ่ือใชงานในลักษณะ Video Conference ได ความ

ละเอียด๗๒๐p at ๓๐ fps 

๘. อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย - มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย แบบ RJ-๔๕ ท่ีสนับสนุนการใชงาน แบบ Gigabit Ethernet 

- มี Wireless ท่ีรองรับมาตรฐานการเชื่อมตอ WiFi๖ (๘๐๒.๑๑ax) แบบ ๒x๒ หรือดีกวา 

- มี Bluetooth เวอรชั่น ๕.๒ หรือดีกวา 

๙. ระบบมัลติมีเดีย มีระบบกําเนิดเสียง และลําโพงเสียง Stereo ชนิดติดต้ังภายใน และมีชองตอ Headset Jack 

ภายนอก 

๑๐. ระบบไฟฟา  - มี Battery แบบ Polymer ชนิด ๓ cell สามารถใชงานไดตอเนื่องไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง หรือดีกวา 

- มี AC Adapter แบบ Type-C แรงดนัไฟไมน่อ้ยกวา่ ๖๕ Watt พรอมคุณสมบัติ ExpressCharge 

๑๑. แปนพิมพ เมาส และกระเปา - มีปุมกด แข็งแรง มีตัวอักษรไทย/อังกฤษติดต้ังถาวร 

- มีเมาสแบบ Laser เครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่อง 

- มีกระเปาแข็งแรง พรอมบุกันกระแทกภายใน 

๑๒. น้ําหนัก น้ําหนักของเครื่องพรอมแบตเตอรี่ รวมแลวไมเกิน ๑.๕ กิโลกรัม 

๑๓. บริการเสริมประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย 

- มี Software เพ่ือติดตั้งบนตัวเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอ เพ่ือตรวจสอบ แจงเตือนความชํารุด 

เสียหาย ของอุปกรณตางๆ ไดแก Hard Disk, Memory, CPU ได 

- มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับฮารดแวร รองรับการทํางานตามมาตรฐาน TPM version ๒.๐ 

(Trusted Platform Module) หรือดีกวา 

 

รายการที่ ๓ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับงานออกแบบและผลิตสื่อสิง่พิมพ จํานวน ๓๐ เครื่อง 

๑. ซีพียู (Processor) - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว (Clock Speed) ไมนอยกวา ๒.๘ GHz พรอม 

เทคโนโลยี Turbo Boost Technology ท่ีสามารถปรับความเร็วสูงสุด (Max Turbo Frequency) 

ไดไมนอยกวา ๔.๗ GHz 

- จํานวน Core ไมนอยกวา ๔ หนวย จํานวน Thread  ไมนอยกวา ๘ หนวย 

- ความเร็ว Bus Speed ไมนอยกวา ๔ GT/s OPI 

- Thermal Design Power (TDP) ขนาด ๒๘ Watt หรือดีกวา 

๒. หนวยความจําแคช 

(CPU Cache) 

แบบ Smart Cache มีขนาดไมนอยกวา ๑๒ MB 

๓. หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา ๑๖ GB แบบ ๓๒๐๐ MHz DDR๔ หรือดีกวา ติดตั้งแบบ Dual Channel 



๔. หนวยบันทึกขอมูล 

(Hard Drive) 

แบบ SSD ชนิด M.๒ เชื่อมตอแบบ PCIe NVMe Gen๓ ขนาดความจุไมนอยกวา ๕๑๒ GB จํานวน ๑ 

หนวย 

๕. หนวยแสดงผล (Graphic) มีระบบควบคุมการแสดงผลแบบแยก หนวยความจําไมนอยกวา ๒ GB 

๖. Pointing Device แบบ Touch Pad 

๗. ชองการสื่อสาร (Ports) - มี USB ๓.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๒ ชอง 

- มี USB Type-C จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

- มี Port สําหรับตอออกจอภาพภายนอก แบบ HDMI สําหรับตอพวงจอภาพหรือโปรเจคเตอร ไม

นอยกวา ๑ ชอง 

๘. จอภาพ (Monitor) - ขนาดจอภาพ ๑๔ นิ้ว ชนิด LED ไมมีจุดผิดปกติ (Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright 

pixel) บนจอภาพ ความละเอียดจอภาพระดับ FHD ๑๙๒๐x๑๐๘๐ จุด หรือดีกวา 

- มีกลอง (Webcam) ติดตั้งบนกรอบของจอภาพ เพ่ือใชงานในลักษณะ Video Conference ได ความ

ละเอียด๗๒๐p at ๓๐ fps 

๙. อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย - มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย แบบ RJ-๔๕ ท่ีสนับสนุนการใชงาน แบบ Gigabit Ethernet 

- มี Wireless ท่ีรองรับมาตรฐานการเชื่อมตอ WiFi๖ (๘๐๒.๑๑ax) แบบ ๒x๒ หรือดีกวา 

- มี Bluetooth เวอรชั่น ๕.๒ หรือดีกวา 

๑๐. ระบบมัลติมีเดีย มีระบบกําเนิดเสียง และลําโพงเสียง Stereo ชนิดติดต้ังภายใน และมีชองตอ Headset Jack 

ภายนอก 

๑๑. ระบบไฟฟา  - มี Battery แบบ Polymer ชนิด ๓ cell สามารถใชงานไดตอเนื่องไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง หรือดีกวา 

- มี AC Adapter แบบ Type-C แรงดนัไฟไมน่อ้ยกวา่ ๖๕ Watt พรอมคุณสมบัติ ExpressCharge 

๑๒. แปนพิมพ เมาส และกระเปา - มีตัวอักษรไทย/อังกฤษติดต้ังถาวร 

- มีเมาสแบบ Laser เครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่อง 

- มีกระเปาแข็งแรง พรอมบุกันกระแทกภายใน 

๑๓. น้ําหนัก น้ําหนักของเครื่องพรอมแบตเตอรี่ รวมแลวไมเกิน ๑.๗ กิโลกรัม 

๑๔. บริการเสริมประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย 

- มี Software เพ่ือติดตั้งบนตัวเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอ เพ่ือตรวจสอบ แจงเตือนความชํารุด 

เสียหาย ของอุปกรณตางๆ ไดแก Hard Disk, Memory, CPU ได 

- มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับฮารดแวร รองรับการทํางานตามมาตรฐาน TPM version ๒.๐ 

(Trusted Platform Module) หรือดีกวา 

 


