
ความเสี่ยงที่ 1 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานระดับกรม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ความเสี่ยงด้าน: การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
- กระบวนงาน: กระบวนงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน 
- รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การน าเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไปใช้ใน

กิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส. 
มาตรการ/
กิจกรรม/แนวทาง 

มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในส านักงานฯ ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยมีการกรอกรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และก าหนดเส้นทางการอนุมัติเสนอลงนาม
เพ่ือพิจารณา/รับทราบ/อนุมัติ ผ่านผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายทุกครั้ง 

สถานะการ
ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

ผลการด าเนินงาน งานงบประมาณและแผนงาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ วิเคราะห์และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารเป็นรายเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการ สศส.
พิจารณาและให้ความเห็นเป็นรายไตรมาส โดยกรณีของการน าเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส. จะมีการจัดท าเหตุผลและความจ าเป็น 
เป้าหมายการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน  และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการ สศส. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สศส. ในการประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือก าหนดทิศทางและนโยบาย
การปฏิบัติงานของ สศส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปี) โดยมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่ปรับลดลงเพ่ือใช้ในโครงการที่จ าเป็น ซึ่งคณะกรรมการ สศส. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ด้วยแล้ว 

ทั้งนี้ สศส. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในส านักงานฯ เพ่ือการขออนุมัติด าเนินการ
และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งมีระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ได้ โดยจะ
แล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งจะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหาร
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ/การด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  



ความเสี่ยงที่ 2 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานระดับกรม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ความเสี่ยงด้าน: การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
- กระบวนงาน: กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงาน 

เอ้ือประโยชน์ต่อท่ีปรึกษา 
มาตรการ/
กิจกรรม/แนวทาง 

ในการก าหนด TOR จะต้องมีรายละเอียดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน/โครงการ ที่ชัดเจน และ
คุณสมบัติ/ประสบการณ์ของที่ปรึกษา มีการก าหนดผลลัพธ์ของโครงการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ในการคัดเลือกที่ปรึกษา 

สถานะการ
ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

ผลการด าเนินงาน งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ส านักบริหารและพัฒนาองค์กร ได้มีการตรวจสอบ แก้ไข และให้
ค าแนะน าแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง เพ่ือให้มีการจัดท าขอบเขตของงาน
จ้าง (Terms of Reference: TOR) โดยต้องมีการก าหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคา รายละเอียดของการจ้าง อาทิ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ขอบเขตการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ เงื่อนไขการช าระเงินและการส่งมอบงาน วงเงินงบประมาณด าเนินการ อัตราค่าปรับ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นต้น รวมถึงการก าหนดราคากลางที่สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา ทั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ขอซื้อขอจ้างสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอ 
ทั้งด้านเทคนิคและด้านราคา และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดและเหมาะสมที่สุด  
เพ่ือความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ         

 



ความเสี่ยงที่ 3 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานระดับกรม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ความเสี่ยงด้าน: การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
- กระบวนงาน: กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

มาตรการ/
กิจกรรม/แนวทาง 

1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการกระบวนการและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
สถานะการ
ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

ผลการด าเนินงาน งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ส านักบริหารและพัฒนาองค์กร ได้จัดให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจ
และให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับกลุ่มย่อยซึ่งเป็นให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและต้องด าเนินการขอซื้อขอจ้าง เพ่ือให้สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละงาน คือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2) วิธีคัดเลือกและ 3) วิธีเฉพาะเจาะจง  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
การเอ้ือประโยชน์และลดความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินการและข้ันตอนที่ถูกต้อง และลดปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน    

ทั้งนี้ สศส. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ที่ด าเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว และ
เมื่อด าเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 จะมีการทดสอบการใช้งาน ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
และผู้ดูแลระบบ และเผยแพร่คู่มือการใช้งานต่อไป  



ความเสี่ยงที่ 4 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานระดับกรม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ลงชื่อ 
(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล) 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วันที่       เมษายน 2563 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ความเสี่ยงด้าน: ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ
- กระบวนงาน: กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรการ/
กิจกรรม/แนวทาง 

1. ปัจจุบันมีการจัดท าแนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเผยแพร่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ
ส านักงานฯ ไดน้ าไปใช้

2. อยู่ระหว่างการพัฒนาและใช้งาน ระบบ e-office โดยจะมีการจัดท าขั้นตอน/คู่มือ หรือจัดอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานต่อไป

สถานะการ
ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการด าเนินงาน สศส. ได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ได้วิเคราะห์ความ
ต้องการและก าหนดคุณลักษณะเพ่ือการจัดหาและปรับแต่ง/พัฒนาระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบ โดยอ้างอิงตามกระบวนงาน/แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจะมีการทดสอบการใช้
งาน ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ พร้อมส่งมอบโปรแกรมภายในเดือนสิงหาคม 2563 โดยการส่งมอบ
ระบบจะมีการส่งมอบคู่มือการใช้งาน และการดูแลระบบเพ่ือเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการได้
น าไปใช้ต่อไป   
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