
 
 

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.)  



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

     ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ช่ือหน่วยงาน..........สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.......... 

ด้านท่ี ๓ โครงการจดัชือ้จดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ชื่อโครงการ......บรหิารจดัการเครื่องคอมพวิเตอร์............................................................. 
๒.งบประมาณ.......๗,๒๙๐,๐๐๐..... บาท วธิจีดัชือ้จดัจา้ง.......เชญิชวน.........ระยะเวลาด าเนินการ.....กนัยายน ๒๕๖๕...... 
              เงนิงบประมาณ                                      เงนินอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการทีด่ าเนินการจดัชือ้จดัจา้ง................................................... (กรณีงบพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั) 
๔. ส่งรายละเอยีดประมาณการงบประมาณโครงการในรปูแบบไฟล ์MS World หรอืไฟล ์MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพรอ้มรายงานรอบที ่๑                          ไม่ไดส่้ง เหตุผล............................................ 

ท่ี 
ขัน้ตอนท่ีมีความเส่ียงและ 

รายละเอียดประเดน็ความเส่ียงการทุจริต 
ระดบัความ

เส่ียงการทุจริต 
รายละเอียด 

มาตรการควบคมุความเส่ียงการทุจริต 
๑ 
 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 

- การของบประมาณโครงการมีการกำหนด
ขอบเขตของงาน หรือเนื้องานที่เกินความ
จำเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีการ
ประมาณราคา  

- หน่วยงาน/สาขา ไม่มีการสำรวจและแจ้ง
ความต้องการใช้ของผู้ใช้งาน รวมถึงปัญหา 
อุปสรรค หรือความคิดเห็นอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้งาน 

๔  
ดำเนินการสำรวจปริมาณความต้องการ
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในองค์กร โดย
ให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการระบบสารสนเทศของ สสวท.  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน 

จำนวน(คน) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
(PC , All in One) 

๕๑ (๒๔%) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Notebook) 

๑๕๙ (๗๕%) 

ต้องการทั้ง ๒ แบบ pc ๑
และ Notebook 

๑ (๐.๕%) 

จัดหาเอง ๑ (๐.๕%)  
๒ การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิดกับ
ระยะเวลาต้องการใช้ กรณีมีเหตุให้ต้อง
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ดำเนินการ
ใหม่ไม่ทัน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงอาจทำให้การใช้งบประมาณสูงกว่าความ
เป็นจริง หรือไม่เกิดการแข่งขัน 
 

๔  
กำหนดแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างละเอียด โดยหารือกับฝ่ายยุทธศาสตร์ 
แผนและประกันคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อและ
พัสดุ ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับวิธีการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารหมายเลข ๑ 



สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดและ
เป็นไปตามระเบียบ  
 

๓ รายงานขอซื้อขอจ้าง  จัดทำขอบเขตของ
งาน TOR  และราคากลาง และการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
- มีการกำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
ที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน 
- การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการ
กำหนดขอบเขตของงาน หรือเนื้องานที่เกิน
ความจำเป็น (Over Design) 
- ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำ TOR   
- ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
- กรรมการไม่ได้กำหนดคุณลักษณะ TOR 
แต่เป็นการนำร่าง TOR มาให้
คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบ 
- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความรู้
เรื่องคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
ใช้งาน 

 
๑๕ 

 
 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดขอบเขต
ของงานและราคากลาง (เฉพาะใน
โครงการ) 
 - การกำหนดคุณลักษณะได้มีการศึกษา
คุณสมบัติจากผู้ผลิตหลายบริษัท ทีมี่
ชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้
คุณสมบัติที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดและเกิด
การแข่งขันมากท่ีสุด 
- มีการกำหนดคุณสมบัติโดยแบ่งตาม
ลักษณะการใช้งานของแต่ละประเภท และ
แต่ละตำแหน่งของผู้ใช้งานที่เหมาะสม 
- มีผู้ที่มีความรู้ร่วมกันพิจารณาถึง
คุณลักษณะของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
- ดำเนินการสืบราคาจากผู้ที่เคยยื่น
ข้อเสนอราคาในครั้งก่อนๆ 
 

๔ บริหารสัญญาและการตรวจรับ 
- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ
เลี้ยงรับรอง เพ่ือหวังความสะดวกหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
- มีพฤติการณ์ที่ไม่เรียกรับ แต่ไม่ปฏิเสธ 
(กินตามน้ำ) 
- ผู้รับจ้างขออนุมัติพัสดุ (คอมพิวเตอร์)  
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด แต่
คณะกรรมการตรวจรับมีการพิจารณาตรวจ
รับเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง  
- การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการ
รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

๑๐ การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจรับ (เฉพาะ
ในโครงการ) 
- กำหนดให้เชิญบุคคลภายนอก ทีไ่ม่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ ในการ
ตรวจรับ 
- บันทึกภาพขณะดำเนินการตรวจรับ 
- ควบคุมให้การตรวจรับต้องอยู่ใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา และเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำหนด  



- กรรมการไม่ได้ตรวจรับงานจริง แต่จะมี
การเจรจากบัผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้
รับจ้างแจ้ง แล้วทำการตรวจรับ 
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการ
ตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น ละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๕ ประกาศเผยแพร่ /เชิญชวน /แจก/ขาย
เอกสาร /ยื่นเอกสาร  
- มีการให้ข้อมูลกับพรรคพวกหรือคนรู้จัก 
ทำให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบในการ
แข่งขัน 

- การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น
คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น  
- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโอกาสใช้ดุลย
พินิจอย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

๕ การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่นำไปใช้ต่อ
ได้ไม่เผยแพร่เป็น PDF อย่างเดียว  
- เพ่ิมรูปแบบในการเผยแพร่ให้สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไฟล์รูปแบบ 
word  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
หน่วยงาน.......สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี........... 

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง 
โครงการจดัชื้อจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ช่ือโครงการ......บริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์........................................................................... 

งบประมาณ.........๗,๒๙๐,๐๐๐........ บาท วิธีจดัชื้อจดัจ้าง......เชิญชวน......ระยะเวลาด าเนินการ...กนัยายน ๒๕๖๕... 
               เงนิงบประมาณ                                      เงนินอกงบประมาณ 
ส่วนราชการทีด่ าเนินการจดัชือ้จดัจา้ง................................................... (กรณีงบพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั) 
                เขา้รว่มโครงการ IP                                 มแีผนเขา้ร่วมโครงการ IP  
                เขา้ร่วมโครงการ  CoST                           มแีผนเขา้ร่วมโครงการ CoST 
 
ท่ี รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จ านวน 
คุณลกัษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 
(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๓๐ 
เครื่อง 

 ๔๖,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ 

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
สำหรับงานออกแบบและผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ จำนวน ๓๐ เครื่อง 

 ๔๕,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ 

๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
สำหรับงานประมวลผลทั่วไป  
จำนวน ๑๒๐ เครื่อง 

 ๓๘,๐๐๐ ๔,๕๖๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน ๗,๒๙๐,๐๐๐ 

เอกสารหมายเลข ๒ 


