
กระบวนงานหรือโครงการท่ีต้องท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ล าดับ ประเภทหน่วยงาน รายละเอียด

1 หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด จ านวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 
(รายละเอียดตามแนบท้าย)

2 รัฐวิสาหกิจ ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต โครงการจัดช้ือจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จ านวน ๑ โครงการ

3 องค์การมหาชน ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต โครงการจัดช้ือจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จ านวน ๑ โครงการ

4 หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต โครงการจัดช้ือจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ท่ีมีวงเงินสูงสุด จ านวน ๑ โครงการ

5 จัดช้ือจัดจ้าง จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงิน
สูงสุด จ านวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต โครงการจัดช้ือจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีมีวงเงินสูงสุด จ านวน 
๑ โครงการ
(๒) ส านักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

๔. กรณีการประเมินความเส่ียงการทุจริตโครงการจัดช้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานท าการประเมินความเส่ียงการทุจริตโครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด จ านวน ๑ โครงการ ถึงแม้
โครงการท่ีเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต

หมายเหตุ : 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กทม.
 ส านักงานเขต กทม และเมือง

พัทยา)

6

๑.  กรณีหน่วยงานท าการประเมินความเส่ียงการทุจริตโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ท าการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณท่ีมีวงเงินสูงสุด จ านวน ๑
๒. ในการประเมินความเส่ียงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เร่ืองร้องเรียนท่ีมีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑ และมติ ครม.  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพ่ือลดโอกาสเกิดซ้ า

๓. ส าหรับการประเมินความเส่ียงการทุจริตโครงการจัดช้ือจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel 
พร้อมรายงานรอบท่ี ๑ ทุกโครงการ

 



แบบรายงานท่ี ๑ แบบเสนอความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ ช่ือความเส่ียง ศปท. กระทรวง ช่ือหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน ด้านประเภทความเส่ียง
โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบ Lighting 

Studio 3 เป็น LED
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ ด้านท่ี 3 โครงการจัดช้ือจัดจ้าง

โปรดจัดท าแบบประมาณการงบประมาณ
การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5
โอกาส (Likelihood) ไม่เกิน 5% มากกว่า 5% ไม่เกิน 25% มากกว่า 25% ไม่เกิน 50% มากกว่า 50% ไม่เกิน 80% มากกว่า 80%
ผลกระทบ (Impact) ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียง

ขององค์การ หรือรับรู้เพียงภายใน
องค์การเท่าน้ัน

ส่งผลกระทบด้านลบเพียงเล็กน้อยต่อ
ภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์การ 
ซ่ึงยังไม่เป็นท่ีรับรู้ต่อสาธารณชน แต่มี
เหตุผลช้ีแจงได้

ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์
และช่ือเสียงขององค์การหรือถูก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนในระยะเวลา
ส้ัน (1-2 วัน) แต่มีเหตุผลช้ีแจงได้

ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์
และช่ือเสียงขององค์การอย่างมี
สาระส าคัญหรือถูกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในระยะเวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ แต่ช้ีแจงเหตุผลแล้วอาจยังไม่
เป็นท่ียอมรับ

ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงขององค์การอย่างมีสาระส าคัญ 
หรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง
ต่อเน่ืองในระยะยาว และอาจไม่เป็นท่ี
ยอมรับ

 



แบบรายงานท่ี ๒ การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต

0 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

Likelihood Impact Risk Score
โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบ 
Lighting Studio 3 เป็น LED

1 การขออนุมัติใช้งบประมาณ คุณลักษณะพัสดุ และ
การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ

คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะมีการก าหนด
ขอบเขตงานคุณลักษณะของพัสดุเอ้ือประโยชน์ให้แก่
ผู้ขายรายใดรายหน่ึง

4 4 16 สูง

2 การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ มีการน าข้อมูลคุณลักษณะและราคาของผู้ขาย
รายใดรายหน่ึงไปเปิดเผยให้ผู้ขายรายอ่ืนทราบ เพ่ือให้
ได้เปรียบในการเสนอราคา/มีการแต่งต้ังผู้ท่ีมี
ประโยชน์ทับซ้อนร่วมเป็นคณะกรรมการ

2 2 4 ต่ า

3 การตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านคุณลักษณะ
ในการประชาพิจารณ์

เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการ/ผู้ท าร่างหรือคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะมีแนวโน้มหรือถูกจูงใจให้มี
ความเห็นไม่ปรับปรุงข้อท้วงติงหรือปรับปรุงเพ่ือ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ขายรายหน่ึงรายใดได้

4 3 12 สูง

4 การจัดท าสัญญา มีการแก้ไขเง่ือนไขการซ้ือการจ้าง หรือเง่ือนไขการ
ก าหนดคุณลักษณะท่ีไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์กับคู่สัญญา

1 4 4 ต่ า

5 การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรววจรับสินค้ารับสินค้า
ไว้ไม่ตรงตามข้อเสนอหรือข้อก าหนดคุณลักษณะเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขายและอาจมีการรับสินบนหรือ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆท้ังท่ีค านวณ
เป็นตัวเงินได้และไม่ได้

4 4 16 สูง

6 การออกใบตรวจรับส่งฝ่ายบัญชี การเร่งรัดหาขออนุมัติหรือวางบิลให้เร็วข้ึนหรือทัน
รอบวางบิลเพ่ืออ านวยประโยชน์ให้ผู้ขายได้รับ
ค่าสินค้าเร็วข้ึน

2 2 4 ต่ า

ช่ือความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียง

ล าดับ
ข้ันตอน

ข้ันตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต
Risk Score (L x I)

 



แบบรายงานท่ี ๓ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต

0 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

การอนุมัติของผู้บริหาร
การเผยแพร่ในเว็บไซต์

หน่วยงาน
Link เผยแพร่

ผ่านการอนุมัติแล้ว ด าเนินการแล้ว
https://ita.thaipbs.or.th/public/uploads/2023/
O37_รายงานแผนบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต_ปี66.pdf

ข้ันตอน ระดับความเส่ียง มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ
การขออนุมัติใช้งบประมาณ คุณลักษณะพัสดุ 
และการแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ

สูง 1. มาตรการป้องกัน ท าตารางเปรียบเทียบ
ข้อก าหนดคุณลักษณะและระบุในท้ายตารางอย่าง
น้อย 3 ย่ีห้อ
2. มาตรการเชิงรุก ตรวจสอบย้อนไปท่ีบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายว่าสามารถเสนอราคาได้จริง
3. มีการบรรจุข้อตกลงคุณธรรมอยู่ในแบบฟอร์มย่ืน
เสนอราคา

1. คณะกรรมการผู้ก าหนดคุณลักษณะจัดท าตาราง
เปรียบเทียบตามมาตรการป้องกัน
2. บริษัทตัวแทนจ าหน่ายช่วยตรวจสอบ 
รุ่น ย่ีห้อ สามารถเสนอราคาได้จริงหรือไม่
3. ผู้ย่ืนเสนอราคาทุกบริษัทลงนาม ก่อน
การพิจารณาในข้ันตอนถัดไป

เม.ย.-มิ.ย. ๖๖ ไม่มี ส านักบริหาร /
ส านักโทรทัศน์ฯ

การตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอ
ด้านคุณลักษณะในการประชาพิจารณ์

สูง ๑. มีการตรวจสอบเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดท ามติของคณะกรรมการในการพิจารณา
ปรับปรุงข้อก าหนดคุณลักษณะมีความสมเหตุสมผล

๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะลง
นามบันทึกเร่ืองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อตกลงรักษาความลับ 
๒. ท าบันทึกตอบข้อพิจารณาปรับปรุงหรือไม่
ปรับปรุงโดยท าเป็นมติของคณะกรรมการ

พ.ค.-ก.ค. ๖๖ ไม่มี ส านักบริหาร /
ส านักโทรทัศน์ฯ

การตรวจรับพัสดุ สูง ๑. มีการถ่ายภาพในขณะปฎิบัติการตรวจรับร่วม 
๒. ให้คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ 
คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ใช้งานหรือตัวแทน
หน่วยงานผู้ใช้งานลงนามร่วมกันในบันทึกการตรวจ
ร่วม เพ่ือเป็นการยืนยันร่วมกันว่าการตรวจรับคร้ังน้ี
ครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนดและใช้งานได้ตามท่ี
หน่วยงานต้องการ
๓. ตรวจสอบระบบการร้องเรียนภายในผ่านเว็บไซต์
องค์การ

๑. มีการถ่ายภาพโดยเจ้าหน้าท่ี เพ่ือบันทึกการตรวจ
รับร่วมเป็นหลักฐานไว้ 
๒. จัดท าบันทึกการตรวจร่วมให้คณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจรับ และ
ผู้ใช้งานหรือตัวแทนหน่วยงานผู้ใช้งาน ลงนามร่วมกัน
ในการตรวจ เพ่ือป้องกันการสมยอมหรือการรับสินค้า
ไม่ตรงตามข้อก าหนดคุณลักษณะ
๓. ตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตของ
โครงการท่ีมีเข้ามาผ่านเว็บไซต์องค์การ

ต.ค.-ธ.ค. ๖๖ ไม่มี ส านักบริหาร /
ส านักโทรทัศน์ฯ

 



แบบรายงานท่ี ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดช้ือจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดช้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ศปท. กระทรวง ช่ือหน่วยงาน ส่วนราชการท่ีด าเนินการจัดช้ือจัดจ้าง ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) ประเภทงบประมาณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ IP โครงการ CoST

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส านักโทรทัศน์และวิทยุ โครงการปรับปรุงระบบ Lighting Studio 3 เป็น LED 14,000,000 เงินนอกงบประมาณ
ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เม.ย.-ธ.ค. 66

ท่ี รายการ
รายละเอียด 

(ประเภท จ านวน คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ)
ประมาณการงบประมาณ 

(Cost breakdown)
รวมงบประมาณ 

(บาท)

2  โคมไฟ LED Fresnel Daylight 
ขนาดไม่เกิน 100 W

โคมไฟ LED Fresnel Daylight ขนาดไม่เกิน 100 W ท่ีความสว่างไม่น้อยกว่า 115 LUX/9 เมตร จ านวน 
20 โคม	

 140,090*20                                                     2,801,800 

3  โคมไฟ LED Soft Light แบบ RGBW 
ขนาดไม่เกิน 200 W

โคมไฟ LED Soft Light แบบ RGBW ขนาดไม่เกิน 200 W ท่ีความสว่างไม่น้อยกว่า 270 LUX/9 เมตร 
จ านวน 23 โคม

 177,500*23                                                     4,082,500 

4 โคมไฟ LED Soft Light แบบ Daylight 
ขนาดไม่เกิน 110 W

โคมไฟ LED Soft Light แบบ Daylight ขนาดไม่เกิน 110 W ท่ีความสว่างไม่น้อยกว่า 700 LUX/4.5 
เมตร จ านวน 17 โคม

 150,400*๑๗                                                     2,556,800 

5 งานร้ือถอนและติดต้ัง                                            250,000                                                        250,000 

6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายไฟฟ้า
ให้โคมไฟสตูดิโอ 3

                                           290,610                                                        290,610 

7 งานปรับปรุงระบบสัญญาณ DMX                                            268,290                                                        268,290 

                                                    3,750,000 1 โคมไฟ LED Fresnel Daylight 
ขนาดไม่เกิน 150 W

โคมไฟ LED Fresnel Daylight ขนาดไม่เกิน 150 W ท่ีความสว่างไม่น้อยกว่า 240 LUX/9 เมตร จ านวน 
20 โคม
1.1 เป็นชุดโคมไฟ Fresnel ชนิด LED แบบ Daylight ส าหรับใช้งานในห้องผลิตรายการโทรทัศน์   
1.2 โคมไฟต้องใช้ LED เป็นแหล่งก าเนิดแสง ให้ค่าอุณหภูมิสีท่ี 5,600K เทียบเท่าหรือดีกว่า 
1.3 ตัวโคมไฟท าด้วยอลูมิเนียม หรือท าจากโลหะไม่เป็นสนิม มีระบบการปรับดวงโคมเป็นชนิด Pole 
Operatedปรับ ซ้าย-ขวา และ ก้ม-เงย ได้
1.4 ควบคุมการ เพ่ิม-ลด แสง ต้ังแต่ 0-100% ได้โดยตรงท่ีโคมไฟ และผ่านเคร่ืองควบคุมแสงด้วยสัญญาณ
ควบคุม DMX512 โดยท่ีแสงไฟไม่กระพริบ (Flicker Free)
1.5 เลนส์ท าจากกระจก หรือวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง เพ่ือความปลอดภัยของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนของความ
ร้อนท่ีเกิดข้ึนจากแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 175 มม.
1.6 ปรับล าแสง (Beam angle) ได้ต้ังแต่ 15-43 องศา หรือดีกว่า
1.7 ค่าความสว่างของอุณหภูมิสี Daylight หรือ 5600K ล าแสงแบบ SPOT (15 องศา) ท่ีระยะ 9 เมตร 
ไม่น้อยกว่า 810 LUX และล าแสงแบบ FLOOD (43 องศา) ท่ีระยะ 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 240 LUX (ผู้
เสนอราคาจะต้องแนบบรูปถ่ายจากเคร่ืองมือวัดของ ส.ส.ท. ยืนยันเท่าน้ัน) 
1.8 ค่า CRI ท่ีระบุเป็นค่าจ าเพาะตามคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่น้อยกว่า 90 หรือดีกว่า
1.9 มีแผ่นใบบังแสงชนิดไม่น้อยกว่า 4 บาน ท าด้วยอลูมิเนียม หรือท าจากโลหะไม่เป็นสนิม
1.10 ตัวโคมมีพัดลมระบายความร้อน ปรับ Speed ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และใช้ก าลังไฟสูงสุดไม่เกิน 
150 W(ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบรูปถ่ายจากเคร่ืองมือวัดของ ส.ส.ท. ยืนยันเท่าน้ัน)
1.11 Upgrade Firmware และตรวจสอบสถานะ ผ่าน Mini USB Port หรือ USB Port ได้
1.12 ตัวโคมมีน้ าหนัก (Weight) ไม่เกิน 10 kg ติดต้ังบน Hoist ของ ส.ส.ท. ได้
1.13 ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1955-2551) และมาตรฐาน CE หรือ IEC
1.14 อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีน ากลับมาปรับสภาพใหม่ 
พร้อมหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่ 5 ปี เป็นอย่างน้อย
1.15 ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ
 หรือได้รับการแต่งต้ังจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยและมีหนังสือรับประกันสินค้าระยะเวลา 1 ปี จาก
บริษัทผู้ผลิตให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 187,500*20 

 


