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หน้า 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความหมายและขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ความหมาย
ความเสี่ ย งการทุจ ริ ต หมายถึง ความเสี่ ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุ จ ริ ต
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมั ติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิ จารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอานาจและตาแหนงหนาที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจาเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการกาหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ที่มีประสิทธิภาพ
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1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงาน
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาราง 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. การนาเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส.
2. การจัดทา TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขต
งานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Know Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)

Unknow Factor
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้




สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้



สถานะสีส ม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผู เกี่ยวของหลายคน หลาย
หน่ ว ยงานภายในองคกร มีห ลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอานาจ
ควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ



สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก
คนที่ไมรู จักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกากับติดตามไดอยางใกลชิด
หรืออยางสม่าเสมอ

ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

1. การนาเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เหลือง

ส้ม

แดง



ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของ สศส.
2. การจัดทา TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงาน
เอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)
3.2 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมากนัก
ระดับ 1 เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กากับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ การเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กากับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตาราง 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง

ค่าความเสี่ยงรวม

ของการเฝ้าระวัง

จาเป็น X รุนแรง

3

2

1. การนาเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงิน

1
1

ของผลกระทบ
3

2

1

2

2

2

4

งบประมาณ ไปใช้ในกิจกรรมหรือ
โครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของ สศส.
2. การจัดทา TOR และราคากลางรวมถึง
ขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

2
1

2

1

2

1

4
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ตาราง 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. การนาเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง

MUST

SHOULD

2

-

2

-

-

1

2

-

งบประมาณ ไปใช้ในกิจกรรมหรือ
โครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของ สศส.
2. การจัดทา TOR และราคากลางรวมถึง
ขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
หมายเหตุ: ระดับความจาเป็นในการเฝ้าระวัง
MUST หมายถึง มีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน
ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

หน้า 5

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecards
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

1. การนาเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงิน

2

3



งบประมาณ ไปใช้ในกิจกรรมหรือ
โครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของ สศส.
2. การจัดทา TOR และราคากลางรวมถึง
ขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง






4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ดี:

จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
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ตาราง 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. การนาเงินเหลือจ่ายจากการใช้

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่า

ระดับปานกลาง

ระดับสูง

พอใช้



พอใช้



จ่ายเงินงบประมาณ ไปใช้
ในกิจกรรมหรือโครงการที่
ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของ สศส.
2. การจัดทา TOR และราคากลาง
รวมถึงขอบเขตงานเอื้อ
ประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการ
เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดี

พอใช้
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5. แผนการบริหารความเสี่ยง
ตาราง 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเสี่ยงด้าน
1. ด้านความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต

2. ด้านความเสี่ยงการ
ทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่

กระบวนงาน
กระบวนงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
ของสานักงาน

กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการ
ในความโปร่งใสของ จัดซื้อจัดจ้างตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการดาเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาดาเนินการ
การนาเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงิน
มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ตุลาคม 2562 –
งบประมาณ ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการ ภายในสานักงานฯในการติดตามและ
กันยายน 2563
ที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส. ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยมีการกรอกรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ และกาหนดเส้นทางการอนุมัติ
เสนอลงนามเพื่อพิจารณา/รับทราบ/อนุมัติ
ผ่านผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติใช้เงินเหลือ
จ่ายทุกครั้ง
การจัดทา TOR และราคากลางรวมถึง
ในการกาหนต TOR จะต้องมีรายละเอียด
ตุลาคม 2562 –
ขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน/
กันยายน 2563
โครงการ ที่ชัตเจน และคุณสมบัติ/
ประสบการณ์ของที่ปรึกษา มีการกาหนด
ผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยัง 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการ
ตุลาคม 2562 –
ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
กันยายน 2563
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ
งานงบประมาณ
และแผนงาน
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

งานจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ
สานักบริหารและ
พัฒนาองค์กร

งานจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ
สานักบริหารและ
พัฒนาองค์กร
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ความเสี่ยงด้าน
กระบวนงาน
และการบริหารจัดการ การบริหารพัสดุ
ทรัพยากรภาครัฐ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการดาเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาดาเนินการ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
2560
จัดการกระบวนการและเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัด 1. ปัจจุบันมีการจัดทาแนวทาง/ขั้นตอน
ตุลาคม 2562 –
จ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กันยายน 2563
ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเผยแพร่เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ นาไปใช้
2. อยู่ระหว่างการพัฒนาและใช้งาน ระบบ
e-office โดยจะมีการจัดทาขั้นตอน/
คู่มือ หรือจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

งานจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ
สานักบริหารและ
พัฒนาองค์กร

(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 9 เมษายน 2563
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