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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  ..............๑...............  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ด้านที ่๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน ..............................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคูม่ือประชาชน................................... วัน 
ด้านที ่๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ ................................................................................................ 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ..............เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)...จำนวน ๑ เครื่อง............................................... 
๒.งบประมาณ.......๑๘,๐๐๐,๐๐๐......................บาท วิธีจดัชือ้จดัจ้าง......จัดจ้างโดยเกณฑ์ราคา.....................     ระยะเวลา
ดำเนินการ………๓๐๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา……… 
              เงินงบประมาณแผน่ดินประจำปี 2565          เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.......................-............................ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑. 
 
 

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR ) 
- การกำหนดคณุสมบัติเฉพาะพัสดุที่จะชื้ออาจเอื้อ 
ประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ
หรืออาจกำหนดเงื่อนไขใน ข้อเสนอ ดา้นเทคนิค 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง 
 

 
 

ปานกลาง 

- มีแนวทางจัดการกับความเสีย่ง ไดแ้ก่ พิจารณา
กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหนา้ที่ในการแสดงความคิดเห็น 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการก่อน
กำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) 

- ส่งเสริมความรู้/ความเข้าใจในระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดแุก่เจ้าหนา้ที ่

- มีการรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้
เสนอ ราคา/ผูร้ับจ้าง” 

 - กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนสง่ผลให้เกิดข้อ
ขัดแย้งในการทำงานในระหว่างดำเนินโครงการฯ 
 

ปานกลาง - ศึกษาทำความเข้าใจ TOR ให้ชัดเจน และ
กำหนดแนวทางการดำเนินการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

๒. การกำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การ
พิจารณา 

- การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและ 

การกำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำ
โครงการฯ ไมเ่หมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละ
งวดงานไม่คุ้มค่าต่องบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

 
 

สูง 

 
 

- ให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าทีใ่นการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลางและหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึง
ผู้บรหิารควรกำกบัตดิตามการดำเนนิโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม 

เอกสารหมายเลข ๑  
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- คณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมตาม
แผนการดำเนินงาน 

๓. กระบวนการจัดจ้าง 
- การพิจารณาคณุสมบัติและเอกสารการยื่น
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอและการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอไมล่ะเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อที่
ปรึกษารายใดรายหนึ่ง 

 
ปานกลาง 

- การพิจารณาตรวจสอบคณุสมบัตแิละเอกสาร
การยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพสัดุ ใหเ้ข้าร่วมการ
พิจารณาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 

๔ การจัดทำรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 
- การจัดทำรายการขอช้ืออาจไม่ ตรงกับร่าง TOR
หรือ การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ
เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบยีบและขั้นตอน
การดำเนินงาน 
 
 

 
สงู 

 
- ศึกษาระเบยีบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุใหเ้ข้าใจอย่างถ่องแท้ และชัดเจน 
หากมีประเด็นข้อสงสัยใดใหส้อบถามกับฝ่าย
พัสด ุ

๕ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความ
รอบคอบในการพิจารณา ตรวจรับโครงการฯ ตาม
ระเบียบฯ 

 
สูง 

 
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ กำหนดรูปแบบ

ของรายงานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
 

 

- การขาดการกํากับดูแลในการดําเนินการตาม
ขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) มีข้อบกพร่อง 
ในการดำเนินการทำสญัญาจ้างฯ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

สงู - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรกึษา
ประสานงานกับฝ่ายพสัดุ เพื่อตรวจสอบ
สัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอยีดถี่ถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด............. 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง....................................... 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ..................เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)...จำนวน ๑ เครื่อง............................... 
งบประมาณ.......๑๘,๐๐๐,๐๐๐.......................บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....จัดจ้างโดยเกณฑ์ราคา.............................
ระยะเวลาดำเนินการ.......๓๐๐....วัน....นับจากวันลงนามในสัญญา............ 
               เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2565          เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.......................-............................ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน คุณลกัษณะ
(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

๑. เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze 
dryer)... 

ประเภท เป็นเครื่องทำแห้ง ท่ี
อาศัยหลักการแช่แข็ง (freeze) 
และระเหดิเอาน้ำออกจาก
ผลิตภณัฑ์ภายใต้สภาวะ
สูญญากาศ ออกแบบตัวเครื่อง
ให้สามารถติดตั้งแบบฝังผนังใน
ห้องคลีนรูม (clean room 
wall) จำนวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังเอกสารแนบ ๑ 

๑๘,๑๕๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

     

     

     

     

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 


