
ความเสี่ยงที่ 1 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานระดับกรม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 256๔ 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

โอกาส/ความเสี่ยง - ความเสี่ยงด้าน: การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
- กระบวนงาน: กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

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

เอ้ือประโยชน์ต่อท่ีปรึกษา 
สถานะของการ
ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 
 

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

ผลการด าเนินงาน งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ส านักบริหารและพัฒนาองค์กร ได้มีการตรวจสอบ แก้ไข และให้
ค าแนะน าแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง เพ่ือให้มีการจัดท าขอบเขต 
ของงานจ้าง (Terms of Reference: TOR) ที่ชัดเจน โดยต้องมีการก าหนดหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์  คุณสมบัติ/ประสบการณ์/ผลงานของผู้ เสนอราคา รายละเอียดของการจ้าง อาทิ 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ขอบเขตการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ เงื่ อนไขการช าระเงินและ 
การส่งมอบงาน วงเงินงบประมาณด าเนินการ อัตราค่าปรับ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
การขอสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ เป็นต้น รวมถึงการก าหนดราคากลางที่สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา ทั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ขอซื้อขอจ้างสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอทั้ง 
ด้านเทคนิคและด้านราคา และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดและเหมาะสมที่สุด  
เพ่ือความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนต้องมีการระบุเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ในการคัดเลือกผู้รับจ้างส าหรับการด าเนินงาน 

 



ความเสี่ยงที่ 2 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานระดับกรม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โอกาส/ความเสี่ยง - ความเสี่ยงด้าน: ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

- กระบวนงาน: กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สถานะของการ
ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 
 

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

ผลการด าเนินงาน สศส. ได้จัดท าแนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเผยแพร่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้   
โดยในการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับวิธีการและ
วงเงินที่เหมาะสม อาทิ วิธีคัดเลือก วิธี e-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือป้องกันการใช้ดุลพินิจในการ
เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง ประกอบกับ สศส. ได้น าระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการจัดท าขั้นตอน/คู่มือการใช้งาน และอบรมผู้ใช้งานและ 
ผู้ดูแลระบบ โดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ปัจจุบันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบและติดตาม ตรวจสอบสถานะการด าเนินงานได้ 
อย่างเป็นปัจจุบัน 

 



ความเสี่ยงที่ 3 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานระดับกรม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
 

ลงชื่อ      
(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล) 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วันที่ 5 เมษายน 2564 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 256๔ 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

โอกาส/ความเสี่ยง - ความเสี่ยงด้าน: ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

- กระบวนงาน: กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดชื้อ จัดจ้าง การจ้าง 
ที่ปรึกษา มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคา 
ในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทบัซ้อนท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

สถานะของการ
ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 
 

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

ผลการด าเนินงาน สศส. ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารรายงานการขอซื้อขอจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุผลความจ าเป็น 
ขอบเขตการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ราคากลาง และวงเงิน ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ วิธีการและ
เหตุผลของการจ้าง หลักเกณฑ์การพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเหมาะสมกับ
การจ้างงาน เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองและจัดท าการก าหนดขอบเขตงาน (TOR) รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรอก
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน       

 


