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ค าน า 

การป้องกันการทุจริตเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่จะร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การน าเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบปัญหาจะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร 
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า  
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ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561  
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  โดย สศส. ได้ด าเนินการตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตและแนวทางการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2563  

คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก 
จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ านวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ 3) ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในส านักงาน ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความหมายและขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
ความหมาย 

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาที ่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ที่มีประสิทธิภาพ 
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๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน 
 

 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ตาราง 1 ตารางระบุความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๑ ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
การน าเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของ สศส.  

๒ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงาน 
เอ้ือประโยชน์ต่อท่ีปรึกษา 

๓ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๔ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อจัดจ้าง  
การจ้างที่ปรึกษา มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือ 
เนื้องานที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณการ
ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้ 
การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
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๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง

ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผู เกี่ยวของหลายคน หลาย

หน่วยงานภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอ านาจ
ควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอก
คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถก ากับติดตามไดอยางใกลชิด
หรืออยางสม่ าเสมอ 

 
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การน าเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส.  

    

2 การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงาน 
เอ้ือประโยชน์ต่อท่ีปรึกษา 

    

3 เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    

4 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

    

5 การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  
มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจ าเป็นเพ่ือ 
ให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
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๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) 
3.2 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 3 เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมากนัก 
ระดับ 1 เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่ก ากับ

ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ การเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่ก ากับ

ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ การเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตาราง 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม (Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3      2      1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3      2      1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 การจัดท า TOR และราคากลาง
รวมถึงขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อ
ที่ปรึกษา 

2 2 4 

2 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือก
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2 2 4 

3 การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การ
จัดชื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการ
ก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน 
ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการ
ประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

๓ ๒ ๖ 

 

ตารางที่ 3  น าข้อมลูที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตาราง 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ 
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขต
งานเอ้ือประโยชน์ต่อที่ปรึกษา 

2 - 

2 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2 - 

3 การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อจัดจ้าง 
การจ้างที่ปรึกษา มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือ
เนื้องานที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณ
การราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

๒  

 
หมายเหตุ: ระดับความจ าเป็นในการเฝ้าระวัง  

MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน 
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD 
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

 

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecards  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ 
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
1 2 3 

1. การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขต
งานเอ้ือประโยชน์ต่อที่ปรึกษา 

 
  

2. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
  

3. การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อจัดจ้าง 
การจ้างที่ปรึกษา มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือ
เนื้องานที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณ
การราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
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๔. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ดี:  การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ 

ได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
พอใช้: การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง

อย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
อ่อน: การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มี

ประสิทธิผล การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
 

ตาราง 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ 
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริจในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 

1 การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึง 
ขอบเขตงานเอ้ือประโยชน์ต่อที่ปรึกษา 

 
  

2 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
  

3 การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อ  
จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการก าหนดขอบเขต
งาน หรือเนื้องานที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้ 
มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 
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๕. แผนการบริหารความเสี่ยง  
ตาราง 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึง
ขอบเขตงานเอ้ือประโยชน์ต่อที่ปรึกษา 

1.1 ก าหนด TOR ทีม่ีรายละเอียดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของงาน/โครงการ ที่ชัดเจน รวมถึง
คุณสมบัติ/ประสบการณ/์ผลงานของที่ปรึกษา  
โดยมีการก าหนดผลลัพธ์ของโครงการ การขอ 
สงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ พร้อมระบุเหตุผลที่มี 
ความน่าเชื่อถือในการคัดเลือก เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา 

2 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2.1 จัดท าแนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเผยแพร่
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้   

2.2 ใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ในส่วน
ของระบบงานพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.3 จัดท าขัน้ตอน/คู่มือ และ/หรือจัดอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อ
จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการก าหนด
ขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความ
จ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคา 
ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้ 
การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
เหมาะสมกับการจ้างงาน เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรอง
และจัดท าการก าหนดขอบเขตงาน (TOR)  

3.๒ ก าหนดและใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรอง
ของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามแนวทาง
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ 
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านความเสี่ยงการ
ทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ 

กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การจัดท า TOR และราคากลางรวมถึง
ขอบเขตงานเอ้ือประโยชน์ต่อที่ปรึกษา 

1.1 ก าหนด TOR ทีม่ีรายละเอียด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน/
โครงการ ที่ชัดเจน รวมถึงคุณสมบัติ/
ประสบการณ/์ผลงานของที่ปรึกษา 
โดยมีการก าหนดผลลัพธ์ของโครงการ 
การขอสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
พร้อมระบุเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ในการคัดเลือก เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ในการคัดเลือกที่ปรึกษา 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

งานจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ 
ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

2. ความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2.1 จัดท าแนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และเผยแพร่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้   

2.2 ใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) ในส่วนของระบบงานพัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.3 จัดท าขัน้ตอน/คู่มือ และ/หรือจัดอบรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
โครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

งานจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ 
ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ 
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อ
จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการก าหนด
ขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความ
จ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคาใน
ส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้ 
การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ
ลักษณะการจ้างงาน เพื่อท าหน้าที่
กลั่นกรองและจัดท าการก าหนด
ขอบเขตงาน (TOR)  

3.๒ ก าหนดและใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่
มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

งานจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ 
ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

 

 

 
(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล) 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วันที่ 5 เมษายน 2564 


